
O espaço celebrativo deve ser preparado conforme as 
orientações do Tempo Pascal. Onde for possível, colocar na 
entrada do Templo a imagem/quadro do Bom Pastor e/ou 
símbolos que o represente. Ex: cajado, sacola, sandália... 
Preparar com antecedência a recordação da vida. Para dar 
início a celebração, cantar de forma orante o refrão enquanto 
se acende as velas do Altar e o Círio Pascal.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia 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. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto inicial (Cristiane da Matta - Marcos da Matta)
1 - O Cristo Ressuscitou, sua Palavra concretizou, 
a morte enfim vencida, em tudo se vê a vida em 
seu amor.
Aleluia! O Senhor ressuscitou! A escuridão, a 
luz da vida suplantou. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
O Senhor ressuscitou!

2 - Cantemos numa só voz a graça que está em 
nós, o Cristo ressuscitado caminha ao nosso lado. 
Não estamos sós.
3 - Levamos essa verdade pra toda a humanidade, 
pois dela temos certeza, o Cristo nos deu clareza: 
Ressuscitou!      

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos a esta celebração do Mistério 
Pascal do Cristo Ressuscitado no meio de nós. 
Ele é o Cordeiro Divino pelo qual a humanidade 
foi redimida das armadilhas da morte, e o Pastor 
Verdadeiro, que nos conduz por caminhos de vida 
e de dignidade plenas. Confiantes no cuidado de 
Jesus, o Bom Pastor para com a sua família aqui 
reunida, saudemos a Trindade Santa. Em nome 
do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Presidente - Recordemos e rezemos pelos nossos 
pastores: os Bispos, os Padres e os Diáconos. 
Também demos graças e rezemos ao Pai pela vida 
de todas as mães, vivas e falecidas. Vamos trazer 
presente outros fatos e acontecimentos que 
marcaram a semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede a Deus por nós e nos reconcilia com o 
Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento 
e supliquemos o perdão de nossos pecados 
(silêncio). Confiantes, cantemos.
(Pe. José Cândido) 
Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Ass.: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Solo: Cristo Jesus, piedade de nós!
Ass.: Cristo Jesus, piedade de nós! 
Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós! 
Ass.: Senhor, Senhor, piedade de nós!
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XV - Páscoa - Ano C)
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, 27-30)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos 
a nossa fé. Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Senhor nosso Deus, supliquemos 
por nossas necessidades. Após cada pedido, 
cantemos: Acolhei nossa prece Senhor! Sobre 
nós derramai vosso amor! (“Vossa Igreja vos pede”).

- Senhor, iluminai a Vossa Santa Igreja, para 
que continue sendo fiel aos ensinamentos do 
Vosso Filho e possa conduzir o Vosso rebanho 
no caminho do amor e da santidade. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, ajudai nossos governantes a empenhar-
se no cultivo da justiça, da promoção da igualdade 
social, do combate à fome e na busca da paz. Nós 
vos pedimos.
- Senhor, abençoai as Paróquias: Bom Pastor, de 
Linhares e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
de Rio Bananal, e todas as comunidades que 
celebram seus padroeiros, para que sejam de 
fato evangelizadoras, despertando nos fiéis o 
compromisso de seguir Jesus, único caminho que 
nos conduz a Vós. 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, para que sejam agraciadas 
por Vosso infinito amor em todas as ações que 
desenvolvem. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todas as mães o dom da 
sabedoria, para que eduquem seus filhos em 
uma convivência tranquila, onde reina o amor, o 
respeito, o perdão, o diálogo... Nós vos pedimos.
Presidente - Oração pelas Vocações.
Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos 
a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem 
às pessoas convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, 
padres e bispos, como religiosos e religiosas, 
como missionários e missionárias, para o bem do 
povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.                        

(Papa Paulo VI)

Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
que nos deu Jesus como Pastor e guia, cantando. 
(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
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 (13, 
14.43-52)

8. Salmo Responsorial (99) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)
Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, nós somos 
seu povo e seu rebanho. (bis)
- Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor 
com alegria, ide a Ele cantando jubilosos!
- 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!

9. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (7, 9.14b-17)

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons (ainda em pé)

O presidente convida a todos a estender as mãos para o Altar, 
enquanto se canta.

Presidente - O Evangelho deste domingo nos 
apresenta Jesus o Bom Pastor que cuida de suas 
ovelhas como uma mãe cuida de seus filhos e 
filhas. Cada mãe é um sinal visível do amor de 
Deus. Apresentemos ao Altar do Senhor a vida 
de todas as mulheres e homens que doam suas 
vidas a favor do próximo, a exemplo de Jesus, o 
Bom Pastor.
(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 (Frei J. M. Cadenassi - Júlio 
César Marques Ricarte) 
1 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos 
das nossas jornadas! Repartidos na mesa do 
Reino, anunciam a paz desejada! 
Senhor da vida, tu és a nossa salvação! Ao 
prepararmos a tua mesa, em ti buscamos 
ressurreição! 
2 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelos mares, 
os rios e as fontes! Nos recordam a tua justiça, 
que nos leva a um novo horizonte! 
3 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos 
qual chuva torrente! Tu fecundas o chão desta 
vida que abriga uma nova semente!

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
por todas as pessoas que estão a serviço da Sua 
Igreja, nas equipes, nas pastorais, movimentos, 
serviços... 
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor. 
Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho Santo 
de Nosso Criador. E professamos tua verdade, 
que na humanidade plantou tamanho amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu altar.

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 - Com amor e confiança, rezemos a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso... 

19. Momento da Paz 
Presidente - A imagem do Bom Pastor nos 
convida à comunhão fraterna, à partilha, à justiça, 
ao perdão, à igualdade, à doação... Rezemos, 
em silêncio, pedindo a Deus para que o bem 
frutifique no meio de nós.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD Liturgia XV - Páscoa - Ano C)
Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, 
se me conduzis.
1 - Em verdes pastagens me leva a repousar. 
Em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. 
2 - Por justos caminhos, meu Deus vem me 
guiar. De todos os perigos, meu Deus, vem me 
livrar!
3 -  Meu Deus junto a mim, o mal não temerei. 
Seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei.
4 - Me preparais a mesa, perante o opressor. Me 
perfumais a fronte, minha taça transbordou.
5 - Felicidade e amor, sem fim, me seguirão. Um 
dia em vossa casa, meus dias passarão. 

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Vós que 
sois Bom Pastor porque cuidais com carinho de 
cada um de nós, 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. Catequese para o Tempo Pascal 
(Ler para a assembleia)

Qual é o sentido da palavra “Pascal”?
Ela se refere a Jesus e aos acontecimentos finais 
da sua vida: sua paixão, morte, ressurreição e 
ascensão. Jesus é introduzido no sofrimento 
humano para libertá-lo da sua dependência 
do poder do mal e da morte, através de sua 
Ressurreição. Esta é a nossa Páscoa! E Jesus nos 
oferece a possibilidade de sermos introduzidos 
em sua Páscoa e dela participar, para sermos 
também libertados da escravidão do pecado e 
da morte. Eis o Mistério pascal: o caminho pascal 
de Jesus torna-se o caminho pascal do cristão. 
Esse Mistério pascal é um dom do Pai para cada 
pessoa e para toda a humanidade, como fonte 
de libertação e como experiência de comunhão, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Ele se apresenta à comunidade como Bom Pastor, 
movido pela lógica do amor, da misericórdia e 
não dos interesses e favores pessoais. Quem não 
ama sua comunidade (o Povo de Deus) não pode 
ser considerado pastor exemplar. Ser pastor hoje 
é desenvolver a ética do cuidado, da ternura, da 
compaixão e da misericórdia. É se fazer escutar 
pelas ovelhas e despertar no coração do povo 
confiança e esperança. É trazer o pobre e o 
excluído para o centro de nossa evangelização, 
de nossas atenções com a mesma compaixão 
e amor de Jesus. Pela atuação do Papa, bispos, 
presbíteros, religiosos(as) e das lideranças leigas, 
Jesus, o Bom Pastor, continua doando sua vida, 
manifestando seu carinho e atenção por nós, 
em especial pelos doentes e sofredores. Por 
isso, a Igreja neste domingo, reza pelas vocações 
sacerdotais e religiosas. Mas todos os batizados 
foram configurados com Cristo sacerdote, profeta 
e pastor, por meio do sacerdócio comum do Povo 
de Deus. Devem sentir-se corresponsáveis na 
construção da sociedade segundo os critérios 
do Evangelho, com entusiasmo e em comunhão 
com os seus pastores. A exemplo de Jesus, de 
Paulo e Barnabé, não podemos fugir de nossas 
responsabilidades. Precisamos ser profetas e 
profetizas da esperança, e denunciar todo tipo 
de morte. Precisamos entregar nossa vida, nosso 
tempo, nossas ideias pela causa do Reino, para 
que Deus governe a história, sendo um sinal de 
vida e esperança para todos. Jesus é aquele que 
conduz as ovelhas por caminhos de luz, onde 
a vitória é da vida. Ao mesmo tempo em que 
somos chamados a ouvir sua voz, sendo ovelhas, 
exercemos também a missão de pastores, 
conduzindo as pessoas até a fonte da vida. O que 
significa ser pastor? O que faz o bom pastor para 
que as ovelhas lhes deem ouvidos? As lideranças 
religiosas, políticas, sindicais, dos movimentos 
sociais agem como bons pastores? Que tipo de 
pastor você é na família, na comunidade e na 
sociedade?

Leituras da Semana
2ª feira: At 11,1-18; Sl 41; Jo 10,1-10; 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 1,15-17.20-26; Sl 112; Jo 15,9-17
Domingo: At 14,21b-27; Sl 144; Ap 21,1-5a; Jo 13,31-
33a.34-35 

ainda que sob o véu dos sinais sacramentais. 
Assim, pela invocação do Espírito Santo, as 
celebrações litúrgicas nos fazem participar dos 
fatos passados, e atualizam sobre nós a mesma 
graça redentora que se derramou sobre Maria 
Santíssima, sobre os apóstolos e os primeiros 
discípulos de Jesus: O Batismo nos faz filhos 
adotivos do Pai, a Crisma nos dá o Espírito Santo 
e a Eucaristia nos mantém em comum união com 
Jesus e com os irmãos.
Pe. José Ulysses da Silva, C.SS.R - disponível em: https://
soucatequista.com.br/tempo-pascal-e-misterio-pascal.html

23. Breves Avisos 
Fazer uma breve homenagem ás Mães.

(José Alves)
1 - Salve, rainha Mãe de Deus! És senhora, nossa 
mãe, nossa
doçura, nossa luz, doce Virgem Maria!
2 - Nós a ti clamamos filhos exilados, nós a ti 
voltamos nosso
olhar confiante.
3 - Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! 
Dá-nos teu
Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.
4 - Salve, rainha Mãe de Deus! És auxílio do 
cristão, ó Mãe
clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria! 

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 todo-poderoso: 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. Aleluia!

25. Canto Final (Alfredo) 
1 - O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e Rei. 
(bis) 
2 - O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, 
na extensão do infinito. (bis) 
3 - Está no céu, está no mar, na extensão do 
infinito. (bis) 
4 - Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o 
Senhor está comigo. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
Neste 4º Domingo da Páscoa, a liturgia nos 
apresenta Cristo como o Bom Pastor, aquele que 
dá vida plena ao seu rebanho. Jesus é o Bom 
Pastor, não simplesmente em oposição à figura 
dos pastores mercenários, mas porque valoriza e 
conhece suas ovelhas e é reconhecido por elas. 

Deus nos envia


