
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Tendo chegado até aqui na graça 
do Cristo ressuscitado, o 4º Domingo da 
Páscoa nos convida a seguir Jesus Bom 
Pastor. Ele é a porta por onde as ovelhas 
passam para serem guardadas em se-
gurança.
Hoje também celebramos a Jornada Mun-
dial de Oração pelas Vocações presbiterais 
e religiosas para que nunca faltem em 
nossas igrejas e comunidades.
Na alegria d’Aquele que nos reúne, can-
temos.

3. CANTO DE ABERTURA – Cantai n° 
25(CD 4) ou 142(CD 22)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 193, 195

Dir.: No início desta celebração, peçamos 
a conversão do nosso coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e 
com os irmãos e irmãs:

Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor.

TODOS: Porque somos pecadores.

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.

TODOS: E dai-nos a vossa salvação.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

6. GLÓRIA – 202 (CD 12), 204 (CD 3) 

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus de ternura, con-
duzi à alegria do vosso reino todos os 
homens e mulheres que buscam vosso 
rosto, para que o pequeno rebanho dos 
discípulos e discípulas de Jesus possa 
atingir, apesar da sua fraqueza, a estatura 
da maturidade de Cristo, nosso pastor, 
por quem vos pedimos na unidade do 
Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: At 2, 14a.36-41

9. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

 O Senhor é o pastor que me conduz;
Para as águas repousantes me encaminha.

O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes
ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças.

Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei;
estais comigo com bastão e com cajado;
eles me dão a segurança!

Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo,
e com óleo vós ungis minha cabeça;
o meu cálice transborda.

Felicidade e todo bem hão de seguir-me
por toda a minha vida;
e, na casa do Senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Pd 2,20b-25

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o bom Pastor, diz o Senhor; eu 
conheço as minhas ovelhas e elas me 
conhecem a mim.

12. EVANGELHO: Jo 10,1-10

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Atento às nossas necessidades, o Se-
nhor transborda em misericórdia sobre seu 
povo. Com fé e confiança apresentemos a 
Ele as nossas preces.

Senhor, escutai a nossa prece.

– Mantém, Senhor, a Santa Igreja calcada 
nos seus ensinamentos e dai aos nossos 
pastores ouvidos atentos às necessidades 
do povo, nós vos pedimos.

– Providenciai, Senhor, todo o necessário 
para que as vocações presbiterais e reli-
giosas se multipliquem, nós vos pedimos.

– Abençoai, Senhor, todos os que ouvem 
a voz de Jesus, vosso Filho e Bom Pastor, 
para que sejam fortalecidos e vençam a 
aridez do cotidiano, nós vos pedimos.

Dir.: Deus, Pai de bondade, nossas preces 
sobem a vós por vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS –  434 (CD 1), 
435 (CD 1)

Dir.: Apresentemos ao Senhor nossos dons 
e o desejo de ouvir sua voz de Pastor que 
cuida e protege. Cantemos alegremente.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: O Pastor ouve e conhece a voz das 
ovelhas. Ergamos nossa voz nesta ora-
ção que o próprio Jesus nos ensinou: Pai 
Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: A Paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

(Omite-se o abraço da paz conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19)

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 

DEUS NOS FALA
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Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até ao altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 507 (CD 14), 607 (CD 22)

Dir.: O Bom Pastor dá a vida pelas suas 
ovelhas. A Sagrada Comunhão é a vida da 
fé, alimento da alma. Cantemos. 

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18), 832 
(CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós sois bom 
Pastor porque cuidais com carinho de 
cada um de nós e de todos os vossos fi-
lhos e filhas. Já nos remistes pelo sangue 
de Jesus, concedei a todos nós a vida 
eterna. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Peçamos a Nossa Senhora que provi-
dencie e abençoe as vocações presbiterais 
e religiosas tão necessárias à vida e missão 
da Igreja pelo mundo. Salve Rainha...

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, que pela ressurreição do seu 
Filho único, nos deu a graça da redenção 
e nos adotou como filhos e filhas, nos 
conceda a alegria de sua benção.

TODOS: Amém!

Dir.: Aquele que, por sua morte, nos deu 
a eterna liberdade, nos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.

TODOS: Amém!

Dir.: E, vivendo agora retamente, possamos 
no céu unir-nos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitamos no batismo.

TODOS: Amém!

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém!

Dir.: Glorificai o Senhor com vossas vidas. 
Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO 663 (CD 26), 999

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Enfatizar as ações da comunidade para a 
Jornada Mundial de Oração pelas Vocações 
presbiterais e religiosas;
w Convidar os vocacionados ou religiosos 
para proclamarem as leituras e/ou dirigir 
a Celebração;
w Lembrar, nas intenções, dos filhos da 
Comunidade que são vocacionados ou 
religiosos;
w Jesus diz que veio trazer a vida em abun-
dância. A Comunidade pode propor alguma 
ação concreta de defesa à vida ou ajuda 
humanitária para os necessitados.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: At 11,1-18 Sl 41(42),2.3; 
42(43),3.4 (R/. cf. Sl 
41[42],3a) Jo 10,11-18

3.ª-feira: At 11,19-26 Sl 86(87),1-3.4-
5.6-7; (R/. Sl 116[117],1a) 
Jo 10,22-30

4.ª-feira: At 12,24-13,5a Sl 66(67),2-
3.5.6 e 8 (R/. 4) Jo 12,44-50

5.ª-feira: At 13,13-25 Sl 88(89),
 2-3.21-22.25 e 27 (R/. cf. 2a)
 Jo 13,16-20
6.ª-feira: At 13,26-33 Sl 2,6-7.8-9.10-

11 (R/. 7) Jo 14,1-6  
Sábado: At 13,44-52 Sl 97(98), 

1.2-3ab.3cd-4 (R/. 3c d) 
 Jo 14,7-14
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Mensagem

CARTA DO PAPA FRANCISCO
A TODOS OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO   DE 2020

Queridos irmãos e irmãs!

Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo 
de Deus manifesta de forma particularmente 
intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. 
Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, 
com a família; dimensão esta – a doméstica –, 
que as restrições da pandemia nos «forçaram» 
a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual.

Por isso, pensei propor-vos a todos que vol-
teis a descobrir a beleza de rezar o Terço em 
casa, no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos 
ou individualmente: decidi vós de acordo com 
as situações, valorizando ambas as possibi-
lidades. Seja como for, há um segredo para 
bem o fazer: a simplicidade; e é fácil encontrar, 
mesmo na internet, bons esquemas para seguir 
na sua recitação.

Além disso, ofereço-vos os textos de duas 
orações a Nossa Senhora, que podereis rezar 
no fim do Terço; eu mesmo as rezarei no Mês 
de Maio, unido espiritualmente convosco. 
Junto-as a esta Carta, para que assim fiquem 
à disposição de todos.

Queridos irmãos e irmãs, a contemplação do 
rosto de Cristo, juntamente com o coração de 
Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais 
unidos como família espiritual e ajudar-nos-
-á a superar esta prova. Eu rezarei por vós, 
especialmente pelos que mais sofrem, e vós, 
por favor, rezai por mim. Agradeço-vos e de 
coração vos abençoo.

Roma, São João de Latrão, na Festa de São 
Marcos Evangelista, 25 de abril de 2020.

ORAÇÃO A MARIA
Ó Maria, Vós sempre resplandeceis 
sobre o nosso caminho como um 
sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos En-
fermos, que permanecestes, junto 
da cruz, associada ao sofrimento 
de Jesus, mantendo firme a vossa 
fé. Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos e temos a 
certeza de que no-lo providenciareis 
para que, como em Caná da Gali-
leia, possa voltar a alegria e a festa 
depois desta provação. Ajudai-nos, 
Mãe do Divino Amor, a conformar-
-nos com a vontade do Pai e a fazer 
aquilo que nos disser Jesus, que 
assumiu sobre Si as nossas enfer-
midades e carregou as nossas dores 
para nos levar, através da cruz, à 
alegria da ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa 
Mãe de Deus; não desprezeis as 
nossas súplicas na hora da prova 
mas livrai-nos de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita.


