
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 
O espaço celebrativo deve ser arrumado expressando a alegria 
do Tempo Pascal. Preparar também um lugar para o Círio 
Pascal, um recipiente com água benzida na Vigília Pascal e a 
recordação da vida. Cantar de forma orante, o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Frei Luiz Turra) 
O Senhor é meu Pastor. Meu Pastor, meu Pastor. 
O Senhor é meu Pastor. Meu Pastor é o Senhor.
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Eliomar Ribeiro) 
Cristo está vivo, ressuscitou! Da morte vencida, 
vida nova brotou! (bis)
1 - A tristeza que foi companheira da gente deu 
lugar à alegria: “O Senhor está vivo!” Sua lei, sua 
paz, vêm nos deixar contentes; Glória demos ao 
Pai que liberta os cativos.
2 - “Ide e anunciai”, esta é a nossa missão: 
preparar mundo novo pra que haja mais vida. 

Solidários na cruz e na ressurreição, à vitória final 
nosso Deus nos convida.
3 - Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! 
O Senhor ressurgiu! Alegria, aleluia! Alegria, 
aleluia! Alegria, aleluia! O Senhor está vivo!

3. Saudação
Presidente - Bem-vindos irmãos(ãs) a este 
encontro fraterno para celebrarmos o mistério 
de nossa fé neste domingo do Evangelho do Bom 
Pastor. Jesus Ressuscitado é o Pastor que com 
carinho cuida de nossas vidas. Reunidos pela 
Trindade Santa, façamos o sinal de nossa fé. Em 
nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai, a alegria do 
Ressuscitado e a força do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Celebrando este tempo especial 
que é a Páscoa, vamos trazer presente os fatos 
que marcaram a semana que passou (recordação da 
vida). Hoje, lembrando também o Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, rezemos ao Pai por todas 
as vocações sacerdotais consagradas e leigas.

4. Deus nos perdoa
Presidente - Jesus é o único e verdadeiro Pastor 
que nos orienta para o caminho da vida em 
abundância. Supliquemos a misericórdia do Pai 
pelas vezes em que não nos orientamos pelos 
ensinamentos de Jesus o Bom Pastor. (Silêncio) 
Peçamos perdão, cantando.
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém.
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9. Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro (2, 20b-25)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XVI - Ano A)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; eu conheço 
as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (10, 1-10)

Concluir a Partilha da Palavra com o canto.

(José Acácio Santana) 
Eu vim ao mundo para que todos tenham vida 
e a terra veja a liberdade prometida. Eu vim ao 
mundo fundar o reino da esperança, trazer a 
todos, amor e vida em abundância. 
1 - Eu sou Bom Pastor, conheço cada ovelha. A luz 
do meu amor é como uma centelha que mostra 
o esplendor do Pai que o Filho espelha. 
2 - Eu vim para salvar, eu sou a porta aberta. Por 
ela quem entrar do mundo se liberta e há de 
conquistar a paz na hora certa.

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que enviou Seu Filho ao 
mundo para ser o nosso Pastor, professemos a 
nossa fé. Creio em Deus...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor, 
elevemos a Ele nossos pedidos. Após cada prece 
cantemos: Ó Deus da vida, ouvi nossa prece. 
(CD 300 Anos de Aparecida)

- Senhor, iluminai a Vossa Santa Igreja para que 
continue sendo fiel aos ensinamentos do Vosso 
Filho e possa conduzir o vosso rebanho com amor 
na busca da santidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai a consciência dos nossos 
governantes para que cuidem do nosso povo 
mais sofrido a exemplo de Jesus o Bom Pastor. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a paróquia Bom Pastor de 
Linhares e todas as comunidades que celebram o 
seu padroeiro para que seus membros possam ser 
testemunhas do Vosso amor. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei as equipes paroquiais 
de serviço de animação Vocacional, Pastoral 
Vocacional, Associação Amigos do Seminário e 
todas as pessoas que colaboram na formação de 
nossos futuros padres. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração pelas Vocações.
Pai de bondade, a humanidade clama por vida 
plena. São tantos que necessitam do teu amor, 
de tua Palavra que salva e dá sentido à existência. 
A messe é grande, os servidores são tão poucos. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso 
Deus, pelos benefícios que Ele nos concede a 
cada dia de nossas vidas, cantando.
(Missal Romano - Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo acolhei a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. Só Vós sois o 
Santo, só Vós, o Senhor, só Vós, o Altíssimo, Jesus 
Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração (Missal)
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das 
alegrias celestes, para que o rebanho possa 
atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do 
Pastor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Frei Luiz Turra) 
Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. 
1 - Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome, 
fala Senhor.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (2, 
14a.36-41)

8. Salmo Responsorial (22) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A) 
O Senhor é o Pastor que me conduz; para as 
águas repousantes me encaminha. (bis)
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Em nome de Jesus, te peço, ó Pai, suscita 
vocações a serviço do teu Reino: cristãos leigos, 
sacerdotes, religiosos e religiosas, missionários 
que testemunhem a alegria do encontro contigo. 
Cria em nossas comunidades cristãs uma nova 
mentalidade vocacional: que todos sintam a 
urgência de cultivar a própria vocação e a de cada 
pessoa, para que não faltem vocações para cuidar 
da vida. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Jesus é o Bom Pastor que 
oferece a vida ensinando-nos a amar e servir na 
gratuidade. Hoje, em nossa Diocese, no Brasil e 
no mundo, muitos Padres, Diáconos, religiosos 
(as), Seminaristas, leigos e leigas estão a serviço 
da Evangelização para a edificação do Reino de 
Deus. Apresentemos ao Altar do Senhor, a vida de 
todas as pessoas que se colocam à disposição de 
amar e servir gratuitamente a exemplo de Jesus. 
Proclamemos juntos o que o Papa Francisco diz 
sobre a Comunidade Missionária.
Todos - A comunidade missionária, com obras e 
gestos, entra na vida diária dos outros, encurta 
as distâncias, abaixa-se – se for necessário – 
até à humilhação e assume a vida humana, 
tocando a carne sofredora de Cristo no povo. 
Os evangelizadores contraem assim o “cheiro 
de ovelha”, e estas escutam sua voz. O discípulo 
sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o 
martírio como testemunho de Jesus Cristo, para 
que a Palavra seja acolhida e manifeste sua 
força libertadora e renovadora. A comunidade 
evangelizadora celebra e festeja cada pequena 
vitória, cada passo em frente na evangelização. 

(Evangelii Gaudium, 24) 

(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Sou Bom Pastor, ovelhas guardarei não tenho 
outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver 
eu lhes darei.

16. Canto das Oferendas (Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressuscitado 
Senhor da Igreja! Aqui trazemos as nossas ofertas. 
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo 
que temos, seja pra Ti, ó Senhor! 
2 - Vidas se encontram no altar de Deus, gente se 
doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas! 
3 - Maior motivo de oferenda, pois, o Senhor 
ressuscitou, para que todos tivessem vida.
4 - Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos 
cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai por todas 

as pessoas que ouvem a voz do Bom Pastor e se 
colocam livres e obedientes para a missão da 
Igreja e da sociedade.
(D.R. - CD Canções para orar 1) 
Glória, glória, aleluia! (3x) Louvemos ao Senhor! 
1 - Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao 
coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom 
e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une 
por amor. Louvemos ao Senhor! 
2 - Deus nos fez comunidade, pra vivermos como 
irmãos, braços dados, todos juntos, caminhemos 
sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem 
como nós. Louvemos ao Senhor! 
3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor. 
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. 
Venceremos as tristezas, venceremos o temor. 
Louvemos ao Senhor!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus o Bom 
Pastor, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. 
Pai Nosso...

19. Abraço da Paz
Animador(a) - A paz é fruto da compaixão, da 
misericórdia e da ternura no exercício da nossa 
missão. Neste espírito de fraternidade, saudemo-
nos na paz de Cristo. (canto à escolha) 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Pelos prados e campinas verdejantes eu vou! É 
o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes 
de águas puras repousantes, eu vou! Minhas 
forças o Senhor vai animar. 
Tu és Senhor, o meu Pastor! Por isso nada em 
minha vida faltará. (bis) 
2 - Nos caminhos mais seguros junto dele eu 
vou! E pra sempre o seu nome eu honrarei. Se 
eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou! 
Segurança sempre tenho em suas mãos.
3 - Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu 
vou! Um lugar em sua mesa me preparou! Ele 
unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda 
a minha taça em seu amor. 
4 - Co’alegria e esperança, caminhando eu vou! 
Minha vida está sempre em suas mãos. E na 
casa do Senhor eu irei habitar e esse canto para 
sempre irei cantar!

21. Oração (Missal)
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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salvar as pessoas, isto é, conhecê-las, abeirar-se 
delas, instruí-las, guiá-las, servi-las, defendê-las, 
amá-las, santificá-las. O Papa Francisco diz que a 
comunidade missionária, com obras e gestos, entra 
na vida diária dos outros, encurta as distâncias, 
abaixa-se – se for necessário – até à humilhação e 
assume a vida humana, tocando a carne sofredora 
de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem 
assim o “cheiro de ovelha”, e estas escutam sua 
voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora 
dispõe-se a “acompanhar”. O discípulo sabe 
oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio como 
testemunho de Jesus Cristo, para que a Palavra 
seja acolhida e manifeste sua força libertadora e 
renovadora. A comunidade evangelizadora celebra 
e festeja cada pequena vitória, cada passo em 
frente na evangelização (Evangelii Gaudium, 24). 
Este domingo do Evangelho do Bom Pastor, dia 
mundial de oração pelas vocações, nos convida 
a testemunhar e anunciar a mensagem de Cristo. 
O olhar compassivo de Jesus sobre as multidões 
cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, 
suscita o convite aos discípulos: “Pedi, pois, ao 
Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a 
sua colheita” (Mt 9,38). Os diversos estados da vida 
e ministérios asseguram a continuidade da missão 
de Cristo, que se identificou especialmente com os 
pequenos (cf. Mt 25,40). O caminho do discipulado 
impele a colocar Jesus, o Bom Pastor, como 
referência. Ele ensina a cuidar das pessoas mais 
frágeis com ternura, a espalhar vida abundante, a 
semear esperança e amor com gratuidade. Neste 
dia aprendamos com a mãe Maria, a Rainha dos 
Apóstolos, a implorar do Senhor o florescimento 
de discípulos e discípulas, comprometidos com 
seu projeto a serviço da vida plena. Que a forma 
amorosa de Cristo exercer sua missão de pastor, 
no respeito à liberdade e à dignidade das pessoas, 
conduza nossa ação evangelizadora. A escuta da 
voz do Mestre Jesus, o Bom Pastor, assegura a 
eficácia da atuação do discípulo no caminho do 
serviço e da entrega da vida pelo bem dos irmãos 
e das irmãs.
(Roteiros Homiléticos para o Tríduo Pascal e Tempo Pascal - Ano 
A - 2014) 

Leituras da Semana
2ª feira: At 11,1-18; Sl 41; Jo 10,11-18
3ª feira: At 11,19-26; Sl 86; Jo 10,22-30
4ª feira: At 12,24-13,5a; Sl 66; Jo 12,44-50
5ª feira: At 13,13-25; Sl 88; Jo 13,16-20
6ª feira: At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6
Sábado: At 13,44-52; Sl 97; Jo 14,7-14
Domingo: At 6,1-7; Sl 32; 1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12

22. Gesto Concreto (ler para a assembleia) 
Obedientes ao convite de Jesus que nos diz: 
“Pedi, pois, para o Senhor da Messe, que envie 
trabalhadores para sua colheita” (Mt 9,38). Como 
gesto concreto, durante esta semana lembremos 
de rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas e 
leigas, para que sejam muitas e Santas Vocações 
em nossas comunidades.

23. Breves Avisos 
- Nossa diocese lança um novo canal de 
evangelização: a Rádio Web Diocese de 
Colatina. Para ouvir, basta acessar o portal 
(diocesedecolatina.org.br) ou o aplicativo da 
diocese.

24. Bênção
Presidente - 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. Amém. 
- Abençoe-vos o Deus misericordioso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado. 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
Sou Bom Pastor, ovelhas guardarei não tenho 
outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver 
eu lhes darei.
1- Verdes prados e belas montanhas hão de ver 
o Pastor, rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas 
terão muita paz; poderão descansar.

Meditando a Palavra de Deus  
Jesus é o Bom Pastor que oferece a vida, ensinando 
a amar e a servir na gratuidade, sem abandonar 
e explorar as ovelhas. Ele é a porta, o caminho 
por onde devem passar os pastores verdadeiros 
e todos os que aderem ao seu projeto de 
salvação. Em Cristo, no seguimento de seus 
passos, encontramos vida abundante, forças 
para vencer as injustiças com o amor solidário, 
o mal com o bem. Os discípulos tiveram de abrir 
as portas para continuar a missão de Cristo, para 
anunciar a Boa Notícia de sua ressurreição. Os 
pastores verdadeiros passam sempre pela porta 
do Bom Pastor, para conduzir as ovelhas até 
ele. Eles têm o desafio de testemunhar Cristo 
Ressuscitado, colocando, com amor, suas vidas a 
serviço do povo. Suas palavras não devem julgar 
nem condenar, mas incentivar e congregar as 
pessoas que estão dispersas e excluídas. O Papa 
Paulo VI afirma que é necessário imitar a figura 
inefável, doce e heroica do Bom Pastor, sua missão 
de guia, de mestre, de guardião, de salvador. A 
ciência da Igreja é enriquecida de carismas para 

Deus nos envia


