
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebramos hoje, no 4º domingo 
da Páscoa, a Festa do Bom Pastor, Jesus 
Cristo. À semelhança dos pastores que 
cuidam de seus rebanhos, protegendo-os 
até mesmo com a própria vida, Cristo entre-
gou-se na cruz por nós, embora fôssemos 
pecadores, isto é, não merecedores de um 
ato tão sublime. Neste dia, a Igreja nos 
convida a rezar pelas vocações sacerdotais 
e religiosas, pedindo que o Bom Pastor 
aumente o número de vocacionados e dê 
perseverança aos que já assumiram sua 
vocação consagrada. Nenhuma vocação 
existe para si, mas para o anúncio da Res-
surreição aos quatro cantos da terra. Com 
alegria, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 25(CD 4), 
135(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 convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 167(CD 3), 193

Dir.: O Senhor ressuscitado é o Bom Pastor 
que vai em busca da ovelha desgarrada. 
Nesta cer teza, reconheçamos nossas 
culpas para bem celebrarmos os santos 
mistérios. Inclinemos as nossas cabeças 
e com o coração aberto peçamos perdão 
a Deus cantando.

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

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 219

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus eterno e todo-po-
deroso, continuai a repartir as alegrias 
do céu com o rebanho do Bom Pastor. 
Assim, nós que somos fracos iremos 
com o Bom Pastor e teremos vossa for-
ça para chegar aonde Ele estiver. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: At 13,14.43-52

9. SALMO RESPONSORIAL: 99(100)

Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,
Nós somos seu povo e seu rebanho.

Aclamai o Senhor, ó terra inteira,
servi ao Senhor com alegria,
ide a ele cantando jubilosos!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,
Nós somos seu povo e seu rebanho.

Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,
Ele mesmo nos fez, e somos seus,
nós somos seu povo e seu rebanho.

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus,
sua bondade perdura para sempre,
seu amor é fiel eternamente!

10. SEGUNDA LEITURA: Ap 7,9.14b-17

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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

12. EVANGELHO: Jo 10,27-30

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia consagrado 
ao Bom Pastor, dirijamos nossas preces 
ao Pai, que traz em suas mãos todas as 
ovelhas, pedindo pela unidade do rebanho 
e pela santidade dos pastores.

Santificai vosso rebanho, Senhor.

– Pela Igreja, para que, ao redor do Cristo 
Bom Pastor, viva cada vez mais a acolhe-
dora unidade do único rebanho, rezemos: 

– Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por 
nosso Bispo Dario e por todos os outros 
bispos, sacerdotes e diáconos, para que, a 
exemplo do Pastor Eterno, dediquem cada 
vez mais suas vidas à unidade do único 
rebanho, rezemos:

– Por todos os batizados, para que, a exem-
plo do Bom Pastor, preocupem-se com os 
que sofrem, com os que estão perdidos 
ou afastados do rebanho, manifestando-
lhes a presença amiga e acolhedora do 
Ressuscitado, rezemos: 

– Por todos os consagrados e consagra-
das, para que vivam sua consagração 
radical ao Cristo pobre, casto e obediente, 

incentivando todos os fiéis leigos a edificar 
a Igreja, colaborando em comunhão com 
os pastores, pela salvação do mundo, 
rezemos: 

– Por nossa Comunidade, para que a união 
de seus membros estimule o surgimen-
to de vocações sacerdotais e religiosas, 
rezemos: 

Dir.: Ouvi, Pai de Misericórdia, as nossas 
preces e dai-nos a graça de nos tornar-
mos ovelhas do rebanho de vosso amado 
Filho, sempre reconhecendo, acolhendo e 
transmitindo o amor infinito do Bom Pastor. 
Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

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

Dir.: Entreguemos ao altar do Jesus Bom 
Pastor tudo que trouxemos no coração, 
nossa gratidão, nossas súplicas e também 
o fruto de nosso trabalho. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos com confiança a oração que 
o próprio Jesus nos ensinou, Pai nosso...  

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário).

19. COMUNHÃO: 605(CD 22), 607(CD 22)
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20. RITO DE LOUVOR: 831(CD 18), 835

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar 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 
filhos e filhas. Já que nos remistes pelo 
sangue de Jesus, concedei a todos nós 
a vida eterna dos céus. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

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

TODOS: Amém. 

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

TODOS: Amém.

Dir.: E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no Batismo.

TODOS: Amém.

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

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w O espaço celebrativo deve ser preparado 
conforme as orientações do Domingo de 
Páscoa, podendo acrescentar alguns sím-
bolos que lembram Jesus, o Bom Pastor e 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 

w Colocar um cartaz com a imagem de Je-
sus Bom Pastor em destaque, se acharem 
adequado.

w Pode-se rezar, no momento das preces, 
também a oração pelas vocações.

w Preparar bem os leitores para que a liturgia 
possa alcançar com mais clareza a toda a 
assembleia de fiéis.

24. LEITURAS DA SEMANA

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

3.ª-feira: At 11,19-26, Sl 86, 1-3. 
4-5. 6-7 (R. Sl 116, 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),
 2-3.21-22.25.27 (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 1,15-17.20-26, Sl 112 

(113),1-2.3-4.5-6.7-8 
 (R. cf.8), Jo 15,9-17

TODOS: Amém.

Dir.: Levai a todos a alegria do Senhor 
ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus! 

CANTO DE ENVIO: 679(CD22), 999
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O Tempo Pascal é também tempo de esperança. Os cinquenta dias da celebração 
pascal são uma celebração antecipada dos bens do Céu, “do tempo da alegria, que 
virá depois, do tempo do repouso, da felicidade e da vida eterna. Hoje cantamos o 
Aleluia pelo caminho; amanhã será o Aleluia na prática” (S. Agostinho). Verdadeira 
Primavera espiritual, este “tempo sagrado é”, por excelência, o tempo da alegria cristã. 
Essa alegria, que tem a sua expressão no cântico triunfal do Aleluia, com tanta frequ-
ência repetido neste tempo litúrgico, nasce da certeza de que Jesus Cristo está vivo 
e presente no meio de nós, como nos indica o Círio Pascal, que continua a iluminar 
as nossas assembleias, até ao Pentecostes. Que a Páscoa possa fazer renascer em 
nossos corações um sentimento novo, um sentimento de mudança. Que este seja um 
momento marcante em nossas vidas, seja realmente um divisor de águas e, unidos 
a Cristo, restauremos e busquemos a salvação. Aleluia, Nosso Senhor ressuscitou 
e vivo está! 
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