
O espaço celebrativo deve expressar a alegria do Tempo Pascal. 
Manter o Círio Pascal em destaque e bem ornamentado. 
Preparar também 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 uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Pe. José Weber) 
Ressuscitou o Bom Pastor; pelas ovelhas deu a 
vida/: e quis morrer por seu rebanho, aleluia! (3x)
(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 e irmãs 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. Ele conduz os seus 
com a autoridade de quem ama e deu Sua vida; 
e nós, na fé, escutamos a sua voz e seguimos 
as suas pegadas. Seu sacrifício “pela multidão” 
exclui qualquer privilégio e abre a salvação a toda 
humanidade.  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...
Presidente - Jesus se apresenta como o Pastor 
segundo o coração de Deus, aquele que foi 
anunciado pelos profetas. Conhece intimamente 
o Pai e transmite seu Evangelho a todos. 
Celebrando este tempo especial que é a Páscoa, 
vamos trazer presente os fatos que marcaram a 
semana que passou (recordação da vida). Estamos 
no Ano Vocacional, cujo tema é: Vocação, Graça 
e Missão e o lema: “Corações ardentes, pés a 
caminho” (CF. Lc 24,32-33). E hoje, comemoramos 
o Dia Mundial de Orações pelas Vocações. 
Coloquemos nas mãos do Pai a vida e a missão 
de todos os vocacionados.

4. Deus nos Perdoa
Presidente - Jesus é o único e verdadeiro 
Pastor que nos orienta para o caminho da vida 
em abundância. Supliquemos, em silêncio, a 
misericórdia do Pai pelas vezes em que não nos 
orientamos pelos ensinamentos de Jesus o Bom 
Pastor (silêncio). Peçamos perdão, cantando.
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- 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.

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)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus de Amor 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 vosso povo 
mais sofrido a exemplo de Jesus o Bom Pastor. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai as Paróquias: Bom Pastor 
de Linhares, São José de João Neiva e todas as 
comunidades que celebram os seus padroeiros 
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, 
dizimistas e todas as pessoas que colaboram 
na formação de nossos futuros padres. Nós vos 
pedimos.

(Pe. José Freitas Campos) 
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. 
3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa. 
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso 
Deus, pelos benefícios que Ele nos concede a cada 
dia de nossas vidas e por todos que assumem a 
sua vocação. Cantemos o Hino do Glória.
(CD Missa à Sertaneja)
Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, 
Glória a Deus lá nas alturas. (bis) 
1 - Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, Vos 
bendizemos, adoramos, Vos glorificamos.
2 - Nós aqui vos damos graças pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, és o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és 
Filho de Deus Pai.
3 - 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, piedade de nós.
4 - Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

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 (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)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Rezemos a Oração do Ano Vocacional 
2023.
Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do 
Espírito Santo, que fazeis os corações arderem 
e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a 
discernir a graça do vosso chamado e a urgência 
da missão. Continuai a encantar famílias, 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, para 
que sejam capazes de sonhar e se entregar, com 
generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa 
Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações 
para a vocação aos Ministérios Leigos, ao 
Matrimônio, à Vida Consagrada e aos Ministérios 
Ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula 
Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da 
Vocação e a responder com alegria. Amém!

15. Apresentação dos Dons
Presidente - 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 do 
vosso Filho. 
(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 
(CD Liturgia XVI - Páscoa - Ano A - Faixa 8) 
Que vos seja agradável, vos pedimos Senhor o 
nosso sacrifício que ofertamos no amor. 
1 - Bendito sejais Deus nosso Pai e Salvador, pelo 
que recebe mos por vossa bondade, pelo fruto da 
terra, trabalho e suor aqui apresentados para a 
santidade, e nossa salvação como dádiva de amor 
que será pão da vida e de eternidade. 
2 - Senhor Deus do universo, bendito sejais 
pelo fruto da vinha que vos ofertamos no cálice 
com vinho que agora nos dais que por divina 
bondade o recebemos, na aliança que não nos 
deixará jamais e que será o sangue bendito em 
que cremos.
Sugestão para a Celebração Eucarística, onde houver: n° 1050 
do Hinário.

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.

(Reginaldo Veloso - Emmanuel) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te ó Senhor, 
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem querer. 
(bis)
2 - Ti louvamos ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o Cristo, nossa Páscoa, é o Cordeiro 
imolado, porque fomos libertados para a vida 
que não passa. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca inspirada por teu 
Filho e seguindo seu ensino, por teu santo nome 
invoca. (bis) 
Amém, aleluia, amém, aleluia. (bis)

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. Momento da Paz
Presidente - A paz é fruto da compaixão, da 
misericórdia e da ternura no exercício da nossa 
missão. Neste espírito de fraternidade, rezemos 
em silêncio pedido a paz de Cristo.

19. 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!

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Vós 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. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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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. A 
ciência da Igreja é enriquecida de carismas para 
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. 
(Roteiros Homiléticos para o Tríduo Pascal e Tempo Pascal - Ano 
A - 2014) 

Leituras da Semana
2ª feira: At 11,1-18; Gn 1,26-2,3; Cl 3,14-15.17.23-24; 
Sl 41; Sl 89; Jo 10,1-10; Jo 10,11-18
3ª feira: At 11,19-26; 1Jo 5,1-5; Sl 86; Jo 10,22-30; Mt 
10,22-25a
4ª feira: 1Cor 15,1-8; Sl 18; Jo 14,6-14
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 

21. Catequese sobre o 3° Ano Vocacional 
O Ano Vocacional tem o objetivo de “promover 
a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, 
nas famílias e na sociedade, para que sejam 
ambientes favoráveis ao despertar de todas as 
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino 
de Deus”. Seu início e sua conclusão na Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Dia 
dos Cristãos Leigos e Leigas e Jornada Diocesana 
da Juventude, tem um significado: afirmar 
que somos todos vocacionados, chamados e 
chamadas para, junto com o Rei do Universo, 
servirmos com alegria! “Eu, porém, estou no 
meio de vós como aquele que serve” (Lc 22,27), 
disse Jesus. Este 3° Ano Vocacional do Brasil foi 
aprovado na 58ª Assembleia Geral da CNBB, no 
dia 13 de abril de 2021, sendo uma das indicações 
do 4° Congresso Vocacional do Brasil (4° CVB).

22. Breves Avisos 
Atenção equipe de Liturgia deste domingo:
 - A nossa Diocese convida para a ordenação 
presbiteral do diácono Hansmiller Nunes 
Gonçalves Vieira.
- A Celebração Eucarística será realizada dia 06 
de maio (sábado) às 17 horas na Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Conceição - Centro - Linhares, 
presidida pelo nosso Bispo Dom Lauro Sérgio.
- Rezemos pelas vocações e em especial pelo 
futuro Padre de nossa Igreja.   

23. 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.

24. 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, 

Deus nos envia


