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DOMINGO DO BOM PASTOR 
E JORNADA MUNDIAL DE 
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
SACERDOTAIS E RELIGIOSAS

RITOS INICIAIS
ABERTURA 

(CD XV Fx 8)
Cristo ressuscitou, aleluia! * 
Venceu a morte com amor! * 
Cristo ressuscitou, aleluia! * 
Venceu a morte com amor! 
Aleluia!

1. Tendo vencido a morte, * o Se-
nhor ficará para sempre entre 
nós, * para manter viva a chama 
do amor * que reside em cada 
cristão, * a caminho do Pai!

2. Tendo vencido a morte, * o Se-
nhor nos abriu um horizonte feliz, 
* pois nosso peregrinar pela face 
* do mundo terá seu final lá, * na 
casa do Pai!

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Celebramos o Domin-
go do Bom Pastor e a Jornada Mun-
dial pelas Vocações Sacerdotais e 
Religiosas, que neste ano têm um 
sentido especial para os jovens, por 
causa da XXXI Jornada Mundial da 
Juventude, de 26 a 31 de julho de 
2016, em Cracóvia, na Polônia, 
cujo lema e: “Bem aventurados os 
misericordiosos porque alcançarão 

misericórdia” (Mt 5,7).  Além disso, 
nos preparamos para a 116ª Roma-
ria da Arquidiocese a Aparecida, no 
dia 01 de maio próximo, ocasião 
em que serão recebidas as ima-
gens jubilares que peregrinarão em 
nossa Arquidiocese.

ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a mise-
ricórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois o eterno 
sacerdote da Nova Aliança, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que nos edificais como 
pedras vivas no templo santo de 
Deus, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos tornais concida-
dãos dos santos no reino dos céus, 
tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.

T. Amém.

GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. / nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende pieda-
de 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. Amém.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eter-
no e todo-poderoso, conduzi-nos 
à comunhão das alegrias celes-
tes, para que o rebanho possa 
atingir, apesar de sua fraqueza, a 
fortaleza do Pastor. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. Cristo ressuscitado é 
o Bom Pastor e o Cordeiro imolado 
que governa a terra e o céu. Ouça-
mos com atenção:
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PRIMEIRA LEITURA
(At 13,14.43-52)
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, 
14partindo de Perge, chegaram a 
Antioquia da Pisídia. E, entrando na 
sinagoga em dia de sábado, senta-
ram-se. 43Muitos judeus e pessoas 
piedosas convertidas ao judaísmo 
seguiram Paulo e Barnabé. Conver-
sando com eles, os dois insistiam 
para que continuassem fiéis à graça 
de Deus. 44No sábado seguinte, qua-
se toda a cidade se reuniu para ouvir 
a palavra de Deus. 45Ao verem aque-
la multidão, os judeus ficaram cheios 
de inveja e, com blasfêmias, opu-
nham-se ao que Paulo dizia. 46Então, 
com muita coragem, Paulo e Barna-
bé declararam: “Era preciso anunciar 
a palavra de Deus primeiro a vós. 
Mas, como a rejeitais e vos consi-
derais indignos da vida eterna, sabei 
que vamos dirigir-nos aos pagãos. 
47Porque esta é a ordem que o Se-
nhor nos deu: ‘Eu te coloquei como 
luz para as nações, para que leves 
a salvação até os confins da terra’”. 
48Os pagãos ficaram muito conten-
tes, quando ouviram isso, e glorifica-
vam a palavra do Senhor. Todos os 
que eram destinados à vida eterna, 
abraçaram a fé. 49Desse modo, a 
palavra do Senhor espalhava-se por 
toda a região. 50Mas os judeus insti-
garam as mulheres ricas e religiosas, 
assim como os homens influentes da 
cidade, provocaram uma persegui-
ção contra Paulo e Barnabé e expul-
saram-nos do seu território. 51Então 
os apóstolos sacudiram contra eles a 
poeira dos pés e foram para a cidade 
de Icônio. 52Os discípulos, porém, fi-
caram cheios de alegria e do Espírito 
Santo. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
99(100)
Cantando Salmos e Aclamações, p 202

Sabei que o Senhor, só ele, é 
Deus, * somos o seu povo e 
seu rebanho!

1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, 
* servi ao Senhor com alegria, * 
Ide a ele cantando jubilosos!

2. Sabei que o Senhor, só ele é 
Deus, * Ele mesmo nos fez e so-
mos seus, * nós somos seu povo 
e seu rebanho!

3. Sim, é bom o Senhor e nosso 
Deus, * sua bondade perdura 
para sempre, * Seu amor é fiel 
eternamente!

SEGUNDA LEITURA 
(Ap 7,9.14b-17)
Leitura do Livro do Apocalipse de 
São João.
Eu, João, 9vi uma multidão imensa 
de gente de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, e que 
ninguém podia contar. Estavam de 
pé diante do trono e do Cordeiro; 
trajavam vestes brancas e traziam 
palmas na mão. 14Então um dos 
anciãos me disse: “Esses são os 
que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas 
roupas no sangue do cordeiro. 
15Por isso, estão diante do trono 
de Deus e lhe prestam culto, dia e 
noite, no seu templo. E aquele que 
está sentado no trono os abrigará 
na sua tenda. 16Nunca mais terão 
fome, nem sede. Nem os molestará 
o sol, nem algum calor ardente. 
17Porque o Cordeiro, que está no 
meio do trono, será o seu pastor e 
os conduzirá às fontes da água da 
vida. E Deus enxugará as lágrimas 
de seus olhos”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(CD XV Fx7) 
Cantando Salmos e aclamações 202p.

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Eu sou o bom pastor, diz o Se-
nhor; eu conheço as minhas ove-
lhas e elas me conhecem a mim.

EVANGELHO 
(Jo 10, 27-30)
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.
P. Naquele tempo, disse Jesus: 
27“As minhas ovelhas escutam a 
minha voz, eu as conheço e elas 
me seguem. 28Eu dou-lhes a vida 
eterna e elas jamais se perderão. E 
ninguém vai arrancá-las de minha 
mão. 29Meu Pai, que me deu estas 
ovelhas, é maior que todos, e nin-

guém pode arrebatá-las da mão do 
Pai. 30Eu e o Pai somos um”
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da terra; 
de todas as coisas visíveis e invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os 
séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado / sob 
Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. 
/ Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme 
as Escrituras, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E de novo 
há de vir, em sua glória, / para julgar os 
vivos e os mortos; / e o seu reino não terá 
fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor 
que dá a vida, / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: / ele que falou pelos profe-
tas. / Creio na Igreja, /una, santa, católica 
e apostólica. / Professo um só batismo / 
para remissão dos pecados. / E espero 
a ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, Cristo Bom Pastor 
conduz a Igreja até o fim dos tem-
pos. Oremos ao Pai pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, a fim de 
que não faltem ministros ordenados 
e pessoas consagradas, para ajudar 
o rebanho a atingir, em sua fraque-
za, a fortaleza do Pastor. 
T. Fazei-nos alcançar a fortaleza 
do Bom Pastor!
1. Conduzi a Igreja nas pegadas de 

Cristo, Supremo Pastor.
2. Abençoai os sacerdotes da nossa 

Arquidiocese e do mundo inteiro. 
3. Dai perseverança aos nossos 

seminaristas e consistência em 
seus estudos. 
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4. Proporcionai aos candidatos aos 
ministérios ordenados a forma-
ção adequada para os desafios 
de nosso tempo. 

5. Fazei das nossas famílias e nos-
sas paróquias celeiros de voca-
ções sacerdotais e religiosas.

6. Abençoai a Pastoral Vocacional 
de nossa Arquidiocese e os seus 
promotores. 

 (Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo ressuscitado. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

(CD XV Fx 4)
Senhor, vencestes a morte. 
* Fizestes brilhar a vida para 
sempre!

1. O Cristo ressuscitou dentre os 
mortos! * Primícias daqueles que 
adormeceram. * A morte foi ven-
cida pela vida!

2. O Cristo ressuscitou dentre os 
mortos! * Primícias daqueles que 
adormeceram. * Ó morte, onde 
está, tua vitória?

3. O Cristo ressuscitou dentre os 
mortos! * Graças ao Deus Sal-
vador para sempre. * Por Cristo, 
Senhor nosso e Messias!

Opcional (CO 432)
Sou bom Pastor; ovelhas 
guardarei. Não tenho outro ofí-
cio nem terei. Quantas vidas 
eu tiver, eu lhes darei!

1. Maus pastores, num dia de som-
bra, não cuidaram e o rebanho 
se perdeu. Vou sair pelo campo, 
reunir o que é meu; conduzir e 
salvar.

2. Verdes prados e belas monta-
nhas hão de ver o pastor, reba-
nho atrás. Junto a mim as ove-
lhas terão muita paz; poderão 
descansar.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Concedei, ó Deus, que sempre 
nos alegremos por estes mis-
térios pascais, para que nos re-
novem constantemente e sejam 

fonte de eterna alegria. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Pref. Pascal V - MR, p. 425)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Pela oblação do seu cor-
po, pregado na Cruz, levou à pleni-
tude os sacrifícios antigos. Confian-
te, entregou em vossas mãos seu 
espírito, cumprindo inteiramente 
vossa santa vontade, revelando-
-se, ao mesmo tempo, sacerdote, 
altar e Cordeiro. Por essa razão, 
transbordamos de alegria pascal, e 
celebramos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, ....
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 
P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
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Participe da 
116ª Romaria 

Arquidiocesana a 
Aparecida, 

dia 1º de maio de 2016.
Mais informações 
em sua Paróquia

quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: “Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz”. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa Igre-
ja; dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

CANTO DE COMUNHÃO 
(CD XV Fx 10)

Vós sois meu pastor, ó Senhor, * 
nada me faltará, se me conduzis.

1. Em verdes pastagens me leva a 
repousar. * Em fontes bem tran-
quilas, as forças recobrar.

Vós sois meu pastor, ó Senhor, * 
nada me faltará, se me conduzis.

2. Por justos caminhos, meu Deus 
vem me guiar. * De todos os pe-
rigos, 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 fron-
te, minha taça transbordou.

5. Felicidade e amor, sem fim, me 
seguirão, * um dia em vossa 
casa, meus dias passarão.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. 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. Que vive 
e reina para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e 
missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém!

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Pascal, p. 523
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que pela ressurreição do seu 
Filho único vos deu a graça da reden-
ção e vos adotou como filhos e filhas, 
vos conceda a alegria de sua bênção. 
T. Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos con-

ceda, por sua graça, a herança 
eterna. 
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, 
pela fé, já ressuscitastes no batismo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 
T. Demos graças a Deus.

CANTO FINAL 
(CO 448)
1. Vou sair pelos prados, buscando 

* ovelhas que estão sem pastor; 
* eu as trarei com carinho * de 
volta, sem fome ou temor! * Nos 
meus ombros, ovelhas feridas 
* sem dor poderão descansar. 
* Devolverei os seus campos, * 
darei novamente a paz. 
Sou rei, sou o bom pastor! * 
Vinde ao banquete que vos 
preparei, * e fome jamais 
tereis! * A quem vamos, ó 
Senhor? * Só tu tens palavras 
de vida * e te dás em refeição.

2. Maus pastores que perdem ove-
lhas * distante de mim os terei; 
* noutras pastagens seguras, * 
pastores fiéis chamarei. * Novo 
reino farei do meu povo, * reba-
nho sem mais opressão: * todos 
serão conduzidos * à vida por 
minhas mãos!
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3cd-4 (R/. 3cd) ; Jo 14,7-14 l5º DOMINGO DA PÁSCOA. At 14,21b-27; Sl 144(145),8-9. 10-11. 

12-13ab (R/. cf. 1) ; Ap 21,1-5a ; Jo 13,31-33a.34-35 (Glorificação e amor)

Músicas:   • CD Liturgia Pascal XV- Ed. Paulus • 
Cantos e Orações • Hinário Litúrgico 2 CNBB


