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ANO XVII – Nº 1081

4º DOMINGO DA PÁSCOA – BOM PASTOR 
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS

I - RITOS INICIAIS

II - LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, pg. 516)

4ATOS DOS APÓSTOLOS (At 4,8-12)
P.: Na pessoa de nossos pastores, os 

padres e bispos, Jesus manifesta sua so-
licitude de Pastor para conosco, ovelhas 
de seu rebanho. (Momento de silêncio)
P.: Senhor, Bom Pastor, que ides em 

busca da ovelha perdida, tende piedade 
de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
P.: Cristo, Bom Pastor, que dais a vida 

por vossas ovelhas, tende piedade de nós.
T.: Cristo, tende piedade de nós.

A.: No 4º domingo da Páscoa celebramos 
o Domingo do Bom Pastor, dia de Oração 
pelas Vocações Sacerdotais. Nos pastores 
da Igreja Jesus manifesta ainda hoje, no 
meio de nós, a sua solicitude de Pastor. 
Iniciemos cantando...  

(Sugestão: “O Senhor é meu Pastor...”, nr. 197;
ou: “Eis-me aqui, Senhor...”, nr. 141; ou outro canto de 

caráter vocacional, nrs. 138 a 140)

P.: Em nome do Pai, e do Filho e do Es-
pírito Santo.
T.: Amém.
P.: A bênção de Deus Pai, o amor de Je-

sus nosso Pastor, pela ação do Espírito 
Santo, estejam convosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 

no amor de Cristo
 (Ato Penitencial na forma da aspersão d’água)

A.: Na pessoa dos nossos pastores, os 
padres e bispos, Jesus manifesta sua soli-
citude de Pastor para conosco. Glorifique-
mos sua misericórdia, cantando...

(Sugestão: “Eu te peço desta água que tu tens...”, nr. 150;
ou “Banhados em Cristo...”, nr. 99)

Ou:
(Ato Penitencial alternativo na forma de invocações)

P.: Senhor, Bom Pastor, que colocais à frente 
do vosso rebanho pastores para  guiá-lo em 
vosso nome, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
P.: Deus Pai de misericórdia tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. T.: Amém.

4GLÓRIA
(Hino de louvor pascal, à escolha)

P.: OREMOS: (Momento de silêncio)
Deus eterno e todo poderoso, condu-

zi-nos à comunhão das alegrias celes-
tes, para que o rebanho possa atingir, 
apesar de sua fraqueza, a fortaleza do 
Pastor. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.   T.: Amém.

A.: Pelas mensagens da Palavra de Deus 
deste domingo podemos compreender me-
lhor o que significa Jesus Ressuscitado em 
nossa vida de cristãos: Salvador poderoso 
e Pastor bondoso.

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito 

Santo, disse: “Chefes do povo e anciãos: 
hoje estamos sendo interrogados por ter-
mos feito o bem a um enfermo e pelo modo 
como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos 
vós e todo o povo de Israel: é pelo nome 
de Jesus Cristo, de Nazaré – aquele que 
vós crucificastes e que Deus ressuscitou 
dos mortos – que este homem está curado, 
diante de vós. Jesus é a pedra que vós, 
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4SALMO RESPONSORIAL (Sl 117)

4PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO
    (1Jo 3,1-02)

4ORAÇÃO DOS FIÉIS

os construtores, desprezastes, e que se 
tornou a pedra angular. Em nenhum outro 
há salvação, pois não existe debaixo do céu 
outro nome dado aos homens, pelo qual 
possamos ser salvos.” Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.

R.: A pedra que os pedreiros rejeitaram,
     tornou-se agora a pedra angular.

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!
“Eterna é a sua misericórdia”.
É melhor buscar refúgio no Senhor,
do que pôr no ser humano a esperança;
é melhor buscar refúgio no Senhor,
do que contar com os poderosos deste mundo!
Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes
e vos tornastes para mim o Salvador!
A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:
Que maravilhas ele fez aos nossos olhos!
Bendito seja, em nome do Senhor,
aquele que em seus átrios vai entrando!
Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço!
Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores!
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. 
“Eterna é a sua misericórdia!”

(Ou cantar o Salmo 117 na versão do nr. 108; ou nr. 98)

L.: Leitura da primeira Carta de São João
Caríssimos: Vede que grande presente de 

amor o Pai nos deu: de sermos chamados 
filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo 
não nos conhece, é porque não conheceu 
o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos 
de Deus, mas nem sequer se manifestou 
o que seremos. Sabemos que, quando 
Jesus se manifestar, seremos semelhantes 
a ele, porque o veremos tal como ele é. 
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.

4EVANGELHO SEGUNDO JOÃO    
    (Jo 10,11-18)

R.: Aleluia...
V.: Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
     eu conheço minhas ovelhas
     e elas me conhecem a mim.
R.: Aleluia...

(Ou cantar a Aclamação na versão do nr. 219, 2ª estrofe)

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo João.
T.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: “Eu sou o 

bom pastor. O bom pastor dá a vida por 
suas ovelhas. O mercenário, que não é 
pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo 
chegar, abandona as ovelhas e foge, e o 
lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas 
um mercenário e não se importa com as 
ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as 
minhas ovelhas, e elas me conhecem, as-
sim como o Pai me conhece e eu conheço 
o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. 
Tenho ainda outras ovelhas que não são 
deste redil: também a elas deve conduzir; 
elas escutarão a minha voz, e haverá um só 
rebanho e um só pastor. É por isso que o 
Pai me ama, porque dou a minha vida, para 
depois recebê-la novamente. Ninguém tira 
a minha vida, eu a dou por mim mesmo; 
tenho poder de entregá-la e tenha poder de 
recebê-la novamente; essa é a ordem que 
recebi do meu Pai”. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.

(Homilia e Profissão de fé)

P.: Na alegria da páscoa, louvemos ao 
Senhor e peçamos que a força de sua 
ressurreição se irradie em nossas vidas, 
dizendo: Ouvi-nos, Senhor da glória!
- Ó Cristo, pedra rejeitada pelos constru-

tores, mas escolhida pelo Pai como pedra 
angular, fazei de nós pedras vivas na edi-
ficação da Igreja, nós vos pedimos...
T.: Ouvi-nos, Senhor da glória!
- Ó Cristo, primogênito dentre os mortos, 

fortalecei a Igreja como testemunha da 
vossa ressurreição, nós vos pedimos...
- Ó Cristo, princípio e fim, concedei aos 

que foram batizados a perseverança na 
fé e no amor, nós vos pedimos...
- Ó Cristo, luz do mundo, acolhei na paz 

eterna os que já partiram desta vida, nós 
vos pedimos...

(Outras intenções, a critério da comunidade)
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4APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

III - LITURGIA EUCARÍSTICA

III - LOUVOR
(Na celebração dominical da Palavra de Deus)

(Na celebração dominical da Eucaristia)

4PREFÁCIO DA PÁSCOA, II

4CONVITE À COMUNHÃO

P.: Ó Senhor, concedei às Igrejas cris-
tãs a unidade visível para que o mundo 
creia, vós que sois Deus, na unidade do 
Espírito Santo. T.: Amém.

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T.: É nosso dever e nossa salvação.
P.: Ó Deus bondoso e fiel, é muito bom vos 
louvar em todo o tempo e lugar, especial-
mente neste em que Cristo, nossa páscoa, 
foi imolado.
T.: A vós, ó Deus, a louvação, nesta festa 
da ressurreição!

(Pode-se cantar na melodia: Ó vem cantar comigo...)

P.: Graças vos damos por Jesus, vosso filho, 
que escolhestes e consagrastes com a força 
do Espírito Santo. Ressuscitado, ele deu a 
todos nós este mesmo Espírito, e é nele que 
vos louvamos e vos agradecemos.
T.: A vós, ó Deus, a louvação, nesta festa 
da ressurreição! 
P.: Fazei que as Igrejas cristãs do mundo 
inteiro caminhem na unidade e que haja di-
álogo entre todas as religiões e culturas em 
vista da construção da paz na terra e da 
defesa de toda a criação.
T.: A vós, ó Deus, a louvação, nesta festa 
da ressurreição!

(Não havendo Comunhão Eucarística, a celebração segue 
com o Pai Nosso, avisos da comunidade, se houver, e a 
Oração de Bênção e Despedida)

CONVITE À COMUNHÃO
(Havendo Comunhão Eucarística, o(a) ministro(a) traz o pão 
consagrado e o coloca sobre o altar, podendo-se cantar...)

T.: O Senhor é meu Pastor e nada, nada 
me faltará:/

(Ou outro refrão)
P.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumina-
dos pela sabedoria do Evangelho, ousamos 
dizer...
T.: Pai nosso...
P.: “O bom pastor dá a vida por suas ove-
lhas”. (Erguendo o pão consagrado) Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
T.: Senhor, eu não sou digno...
(Canto de caráter eucarístico, à escolha. Encerrada a procis-
são da comunhão, quem preside faz a Oração Pós-comunhão 
do dia [ver abaixo]. Seguem-se os avisos da comunidade, se 
houver, e quem preside conclui a celebração com a oração 
de Bênção e Despedida como segue...)

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO E DESPEDIDA
P.: Que o Deus todo poderoso vos abençoe 
e vos proteja contra todo o mal. T.: Amém.

A.: Acompanhemos a preparação dos 
dons da eucaristia, cantando...

(Sugestão: “Sou Bom Pastor...”, nr. 196;
ou outro canto, à escolha)

P.: Concedei, ó Deus, que sempre nos 
alegremos por estes mistérios pascais, 
para que nos renovem constantemen-
te e sejam fonte de eterna alegria. Por 
Cristo nosso Senhor. T.: Amém.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, mas sobretudo neste tem-
po solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Por ele, os filhos da luz nascem 
para a vida eterna; e as portas do Reino 
dos céus se abrem para os fiéis redimidos. 
Nossa morte foi redimida pela sua e na 
sua ressurreição ressurgiu a nossa vida. 
Transbordando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:   T.: Santo, Santo, Santo...

(Sugestão: Oração Eucarística VI, pg. 14,
versão A - A Igreja a caminho da unidade)

P.: Aquele que vos renova para a vida eterna 
vos enriqueça com o dom da imortalidade. 
T.: Amém.
P.: E vós que celebrais com alegria a festa 
da Páscoa possais chegar exultantes à festa 
das eternas alegrias. T.: Amém.
P.: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo. T.: Amém.
P.: Vamos em paz e que o Senhor nos acom-
panhe. T.: Amém. 

A.: Pelo ministério dos pastores ordenados, 
nós temos o dom admirável da Eucaristia, 
fonte de graças e bênçãos. Vamos ao en-
contro de Jesus nosso Pastor, cantando...

(Sugestão: “Pelos prados e campinas...”, nr. 198;
ou outro canto, à escolha)

4ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
P.: OREMOS. Velai com solicitude, ó 

Bom Pastor, sobre o vosso rebanho e 
concedei que vivam nos prados eternos 
as ovelhas que remistes pelo sangue 
do vosso Filho, que vive e reina para 
sempre. T.: Amém.



MENSAGEM DA PALAVRA

Conjugando dois verbos...

Catequese Litúrgica
Deus não é apressado. Ele é calmo, sereno, pa-

cífico, a medida certa de todas as coisas. Todos 
os gestos na celebração (caminhar em procissão, 
caminhar de um lado para outro, dirigir-se ao am-
bão etc.) devem expressar, de alguma maneira, 
isso que Deus é: serenidade, calma... Sem pressa, 
portanto, sem correria, sem afobamento. Preci-
samente por serem expressão do rosto sereno 
de Deus, nossas celebrações adquirem um tom 
eminentemente orante.
Por isso quando você preside, “chegando à frente 

do altar, ciente de que está diante do altar do único 
sacrifício perfeito (cf. Hb 9,11-28) e diante da mesa 
do banquete do Senhor (cf. Mc 14,22l-26; Lc 24,30-31), 
faça profunda inclinação, plena veneração, e beije 
com amor essa pedra que é sinal de Cristo (cf. Sl 
118,22-230; Mc 12,10-11 e 1Cor 10,4), que é o altar da 
aliança do Sinai (cf. Ex 24), que é o Gólgota, sobre 
o qual foi estipulada a definitiva aliança entre Deus 
e o seu povo (cf. Jo 19,17-37)” (1). 
“Na liturgia eucarística é que são mais frequentes 

os gestos que você deve cumprir, sem esquecer que 
fazem parte da oração. Você, no corpo, na voz, no 
olhar, na postura, no ritmo das palavras, não deve 
jamais atrair para si mesmo as atenções, mas que 
tudo seja ‘sinal’ para a assembleia, orientando-a 
sempre para o Senhor Jesus Cristo e para o agir 
dele. A questão é ‘fazer memória’, é celebrar uma 
anamnese do mistério pascal, morte e ressurrei-
ção de Cristo, mistério acontecido uma única vez 
para sempre (cf. Hb 7,27; 9,12 e 10,10). Lembre-se: 
fazer memória não é ‘imitar’, não é nem mesmo 
reproduzir a última ceia; é tornar sacramentalmente 
atual o evento da salvação acontecido na cruz e 
na ressurreição: não é mímesis (imitação), e sim 
anámnesis (memorial)” (2).
“Ao proclamar a oração eucarística, você precisa 

estar vigilante, mais atento que nunca: ao tom da 
voz, aos gestos que faz e que narram o seu temor 
reverencial, à orientação do seu olhar voltado para 
as ofertas sagradas... Preste atenção na epiclese 
(invocação do Espírito Santo): seja ela uma verda-
deira invocação ao Pai, para que envie o Espírito 
Santo sobre as oferendas e sobre a assembleia. 
É o Espírito Santo quem santifica os dons, e é no 
poder dele que o pão e o vinho se tornam corpo e 
sangue de Cristo, e que também a assembleia se 
torna corpo de Cristo. A imposição que você faz sobre 
os dons, o seu gesto de traçar sobre eles o sinal da 
cruz, seja tudo solene, e volte o seu olhar contempla-
tivo sobre o pão e o cálice. Tudo deixe transparecer 
quais são os verdadeiros sujeitos da Liturgia: o Pai, 
que manda o Espírito santificador, o Filho, que se 
torna presente com o seu corpo e sangue” (3).

(1) Enzo Bianchi. Presbíteros: Palavra e Liturgia. 
     São Paulo, Paulus, 2010, p. 14-15
(2) Ibid., p. 22-23
(3) Ibid., p. 27

(Pode servir de homilia no Culto Dominical)

LITURGIA DA SEMANA - Seg: At 11,1-18 
/ Jo 10,1-10 Ter: At 11,19-26 / Jo 10,22-30. 
Qua: At 12,24-13,5a / Jo 12,44-50. Qui: At 
13,13-25 / Jo 13,16-20. Sex: At 13,26-33 
/ Jo 14,1-6. Sáb: At 13,44-52 / Jo 14,7-14.

Ir. Veronice Fernandes, PDDM

Duas expressões se destacam no Evan-
gelho de hoje, o domingo do bom pastor: 
“dar a vida” e “conhecer”. 
As comunidades cristãs reconheceram, 

desde cedo, que Jesus era o verdadeiro 
Pastor do Povo. Um pastor que conduz as 
“ovelhas” para a fartura e dá segurança 
ao rebanho. Para realizar essa tarefa, o 
pastor não poupa esforços: ele dá a pró-
pria vida. Ele mesmo se transforma em 
alimento para os seus. 
Nem todas as lideranças, no tempo de Je-

sus, eram como esse Bom Pastor. Muitos 
só pensavam em seus próprios interesses. 
Dizendo que Jesus é o Bom Pastor, as 
comunidades também faziam uma refle-
xão crítica sobre as falsas lideranças da 
sociedade daquele tempo. 
Jesus mostrou ser um líder diferente. Ele 

não escravizava o povo dentro de currais 
fechados e asfixiantes. Ele o conduzia para 
fora, para lugares onde há “águas refres-
cantes” e “pastagens abundantes”. Sofreu 
as consequências de sua prática ousada. 
Foi julgado como subversivo e malfeitor, e 
acabou executado numa cruz. Deu sua vida 
para que outros tivessem vida. 
A relação de Jesus com as pessoas foi 

sempre marcada por esta característica 
fundamental: o amor. Amor é proximidade. 
Amor é compromisso. Por isso, o Evan-
gelho reconhece em Jesus o pastor que 
conhece as suas ovelhas; e essas co-
nhecem seu pastor. 
O domingo do Bom Pastor é também o 

domingo de oração pelas vocações mi-
nisteriais. A Igreja, o povo e a sociedade, 
em suas diversas articulações, precisam 
de lideranças como Jesus. 
O Evangelho deste domingo é, portanto, 

um estímulo para a reflexão das pessoas 
que têm responsabilidades de coordena-
ção, animação e governo na Igreja e na 
sociedade. E é também um convite para o 
povo manter vivo e desenvolver seu senso 
crítico. Ele precisa distinguir sempre de 
novo entre verdadeiras e falsas lideranças. 
“Dar a vida” e “conhecer”: que esses 

dois verbos possam ser conjugados tam-
bém com intensidade entre nós! 

Pe. Léo Zeno Konzen


