
 

DOMINGO DO BOM PASTOR 

4º DA PÁSCOA 2021, ANO B 

 1. ABERTURA 

-  Quem preside canta, os demais repetem: 
- Verdadeiramente, ressurgiu Jesus, [bis] 

  Cantemos aleluia, resplandece a luz. [bis]  
- Eis que um santo dia, para nós brilhou, [bis] 

  Nele, o Senhor agiu, sem fim seu amor. [bis] 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. [bis] 

  Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito. [bis] 

2. MOTIVAÇÃO 

Neste domingo, contemplamos o Ressuscitado na imagem 

do Pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que tenhamos a 
fortaleza do pastor, apesar de nossas fragilidades, e 

perseveremos no seu caminho. Podemos recordar pessoas 

que são verdadeiras testemunhas do bom pastor. 

3. SALMO 23[22] 
Oremos colocando nossa confiança no Senhor, Pastor que 

se faz hóspede em nossa casa. Peçamos que Ele nos livre 
de todos os perigos. 

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.  

- Oração silenciosa 

4. ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor [silencio] 
Deus de ternura, conduze à alegria do teu reino  

todos os homens e mulheres que buscam teu rosto,  
para que o pequeno rebanho dos discípulos e discípulas de Jesus 

possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do Pastor, por 

quem te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém.  

5. LEITURA DO EVANGELHO - João 10,11-18 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus: 
11Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas 
ovelhas. 12O 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. 14Eu sou o 

bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me 
conhecem, 15assim como o Pai me conhece e eu conheço o 

Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. 16Tenho ainda outras 
ovelhas que não são deste redil: também a elas devo 

conduzir; escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e 

um só pastor. 17É por isso que o Pai me ama, porque dou a 
minha vida, para depois recebê-la novamente. 18Ninguém 

tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho poder 
de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente; esta 

é a ordem que recebi do meu Pai'. Palavra da salvação. 

6. MEDITAÇÃO 

-  Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

Neste quarto domingo da páscoa a imagem do bom 
pastor, que dá a vida por suas ovelhas, apresenta uma 

síntese do evento pascal. Ele “dá a vida pelas ovelhas”, isto 
é, expõe-se aos perigos dos ladrões e dos animais ferozes, 

para salvar as suas ovelhas. E entrega a própria vida, ao 
morrer pelos seus. Ele não é um mercenário, um 

assalariado, mas o pastor, ligado às ovelhas por laços 

pessoais de amor. Não há nada de funcional em Jesus: Ele 
está ligado ao Pai pela obediência e vive vinculado às suas 

ovelhas pelo conhecimento e pela pertença amorosa. Tudo 
se passa no plano da relação, não da função, no plano da 

gratuidade, não do dever: “Ninguém tem um amor maior 
do que este: dar a vida pelos amigos” (Jo 15,13). 

A revelação do pastor diz respeito à qualidade das 
ovelhas, ou de toda pessoa que segue Jesus e seu 

evangelho. A pessoa crente é aquela que conhece o Senhor 

e escuta a sua voz (vv. 14.16). Escutar e são iniciativas 
pessoais que introduzem à vida espiritual e orientam para 

uma unificação do coração como base para  ações eclesiais 
que permitem que o Senhor governe a sua comunidade e a 

conduzi-la à unidade e à comunhão. 
Nossa reunião de oração, testemunhando que o 

Senhor está no meio de nós, entramos neste jogo amoroso 
de conhecer e se deixar conhecer pelo Bom Pastor. A 

liturgia é, exatamente, este diálogo onde o pastor escuta o 

seu povo em oração e a comunidade escuta o seu pastor 

abrindo-se aos clamores da humanidade.  

7. PRECES 
Invoquemos a Cristo, e confiemos a ele as nossas preces, 
dizendo:  

Lembra-te de nós. 

- Ó Cristo, Cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo.   

- Ó Cristo, defensor dos pobres sempre ameaçados pelos 
que detém o poder sobre os bens do mundo. 

- Ó Cristo, nosso Pastor e guia de todos os que são forçados 
a migrar de suas terras.  

- Ó Cristo, voz do Pai que nos conhece e se dá a conhecer 

em seu amor por nós. 
- Preces espontâneas...  

8. PAI NOSSO 

    Oremos a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

9. BÊNÇÃO  

Deus pastor e guia,  conduza por caminhos de vida e de 
paz esta comunidade e abra os nossos ouvidos  para 

escutar com atenção amorosa  voz do Pastor, bendito pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

Que pela força do seu Espírito que ressuscitou Jesus dentre 
os mortos, ressuscite-nos desde já para uma vida nova, 
agora e para sempre.. Amém. 

- Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espirito Santo. Amém. 

- Que todos os irmãos e irmãs que adormeceram no 
Senhor, por sua misericórdia, descansem em paz. Amém. 

 



ORAÇÃO À MESA 
- Estando todos /as em torno da mesa, canta-se o refrão: 

Eu vim para que todos tenham vida,  
que todos tenham vida plenamente. 

Quem preside faz a oração: 

Nós te louvamos Senhor Jesus, porque ressuscitado te 

manifestaste aos discípulos durante uma refeição. A nós que 
recebemos o dom da tua Palavra, concede-nos partilhar 

estes alimentos na alegria e em ação de graças; dá-nos um 

coração generoso para repartir o que temos e somos.  A ti a 

glória pelos séculos. Amém 
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