
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 4º Domingo de Páscoa 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 23 - 07/05/2017 
   

Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações e 2º Domingo do 
mês de maio, dia dedicado às 
Mães. - Sugestões: 1) na pro-
cissão de entrada vão a cruz, 
as velas, um jovem com o 
quadro do Bom Pastor; 2) 
uma mãe conduz a imagem 
ou quadro de Nossa Senhora. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Liturgia XVI, faixa 7 - Paulus) 
 

 

Cristo está vivo, ressuscitou! / Da morte 
vencida, vida nova brotou! 
 

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 cati-
vos. 
 

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! / Ale-
gria, aleluia! O Senhor ressurgiu! / Alegria, 
aleluia!  Alegria, aleluia! / Alegria, aleluia! O 
Senhor está vivo! 

 
1 – ACOLHIDA 
 

Espontânea do presidente da celebração. 

 
2- ATO PENITENCIAL    (com aspersão) 
 

O presidente invoca a bênção sobtre a água: 
 

PR:  Senhor nosso Deus, velai sobre vosso 

povo e dignai-vos abençoar ✠ esta água 
que vai ser aspergida sobre nós. Fostes 
vós que a criastes para fecundar a terra, 
lavar nossos corpos e refazer nossas for-
ças. Com ela nos renovais interiormente 
em vossa aliança. Por esta água, venho 
sobre nós o vosso Espírito, para fazer-nos 
criaturas novas, agora e sempre. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
AS:  Amém! 
 

(CD: Tríduo Pascal II, Faixa 11 - Paulus) 
 

Banhados em Cristo, / somos uma nova cria-
tura. / As coisas antigas já se passaram, / 
somos nascidos de novo. / Aleluia, aleluia, 
aleluia! (2x) 
 

(Repetir até terminar a aspersão) 
 

PR:  Que Deus todo-poderoso nos purifi-
que de nossos pecados e, pela celebração 
desta eucaristia, nos torne dignos da mesa 
do seu reino.  
AS:  Amém! 
 

3- GLÓRIA                    (rezado ou cantado) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
  

1) E paz na terra aos homens por ele ama-
dos. 2) Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 2) nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, 1) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 2) Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito. 1) Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. 2) Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. 1) Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
2) Vós que estais à direit ado Pai, tende 
piedade de nós. 1) Só vós sois o Santo. Só 
vós, o Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. AS: Amém! 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-
nos à comunhão das alegrias celestes, pa-
ra 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. 
AS: Amém. 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (At 2,14a.36-41) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
– No dia de Pentecostes, 14aPedro, de pé, 
no meio dos Onze apóstolos, levantou a 
voz e falou à multidão. 36“Que todo o povo 

de Israel reconheça com plena certeza: 
Deus constituiu Senhor e Cristo a este Je-
sus que vós crucificastes.” 37Quando ouvi-
ram isso, eles ficaram com o coração aflito, 
e perguntaram a Pedro e aos outros após-
tolos: “Irmãos, o que devemos fazer?” 
38Pedro respondeu: “Convertei-vos e cada 
um de vós seja batizado em nome de Je-
sus Cristo para o perdão dos vossos peca-
dos. E vós recebereis o dom do Espírito 
Santo. 39Pois a promessa é para vós e 
vossos filhos, e para todos aqueles que 
estão longe, todos aqueles que o Senhor 
nosso Deus chamar para si.” 40Com muitas 
outras palavras, Pedro lhes dava testemu-
nho, e os exortava, dizendo: “Salvai-vos 
dessa gente corrompida!” 41Os que aceita-
ram as palavras de Pedro receberam o ba-
tismo. Naquele dia, mais ou menos três mil 
pessoas se uniram a eles.  
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  22(23) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol I - Faixa 
36 - Paulus) 
 

O Senhor é o pastor que me conduz; / 
para as águas repousantes me encami-
nha. 
 

1. 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 for-
ças. 
 

2. 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! 
 

3. Preparais à minha frente uma mesa, / 
bem à vista do inimigo, / e com óleo vós 
ungis minha cabeça; / o meu cálice trans-
borda. 
 

4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me 
/ por toda a minha vida; / e, na casa do Se-
nhor, habitarei / pelos tempos infinitos. 

 
2ª LEITURA  (1 Pd 2,20b-25) 
 

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.   



‘ 

  

– Caríssimos, 20bse suportais com paciên-
cia aquilo que sofreis por ter feito o bem, 
isto vos torna agradáveis diante de Deus. 
21De fato, para isto fostes chamados. Tam-
bém Cristo sofreu por vós deixando-vos um 
exemplo, a fim de que sigais os seus pas-
sos. 22Ele não cometeu pecado algum, 
mentira nenhuma foi encontrada em sua 
boca. 23Quando injuriado, não retribuía as 
injúrias; atormentado, não ameaçava; an-
tes, colocava a sua causa nas mãos da-
quele que julga com justiça. 24Sobre a cruz, 
carregou nossos pecados em seu próprio 
corpo, a fim de que, mortos para os peca-
dos, vivamos para a justiça. Por suas feri-
das fostes curados. 25Andáveis como ove-
lhas desgarradas, mas agora voltastes ao 
pastor e guarda de vossas vidas. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (João 10,1-10) 
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, / eu 
conheço minhas ovelhas e elas me conhe-
cem a mim! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, disse Jesus: 1“Em verda-
de, em verdade vos digo, quem não entra 
no redil das ovelhas pela porta, mas sobe 
por outro lugar, é ladrão e assaltante. 
2Quem entra pela porta é o pastor das ove-
lhas. 3A esse o porteiro abre, e as ovelhas 
escutam a sua voz; ele chama as ovelhas 
pelo nome e as conduz para fora. 4E, de-
pois de fazer sair todas as que são suas, 
caminha à sua frente, e as ovelhas o se-
guem, porque conhecem a sua voz. 5Mas 
não seguem um estranho, antes fogem de-
le, porque não conhecem a voz dos estra-
nhos.” 6Jesus contou-lhes esta parábola, 
mas eles não entenderam o que ele queria 
dizer. 7Então Jesus continuou: “Em verda-
de, em verdade vos digo, eu sou a porta 
das ovelhas. 8Todos aqueles que vieram 
antes de mim são ladrões e assaltantes, 
mas as ovelhas não os escutaram. 9Eu sou 
a porta. Quem entrar por mim, será salvo; 
entrará e sairá e encontrará pastagem. 10O 
ladrão só vem para roubar, matar e destru-
ir. Eu vim para que tenham vida e a te-
nham em abundância”.  
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ           (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, neste domingo de 
oração pelas vocações, rezemos a Cristo, 
nosso Senhor, dizendo: 
  

AS: Protegei e guiai vosso povo, Senhor! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

Pode-se concluir com a oração vocacional: 
 
 

PR: Jesus, Bom Pastor, / que chamastes 
os apóstolos para caminhar convosco, / 
continuai a passar pelas nossas famílias e 
comunidades / e despertai corações gene-
rosos / para vos seguir como apóstolos 
leigos, / como sacerdotes e como religio-
sos e religiosas / para o bem do povo de 
Deus / e de toda a humanidade. / Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 8 - Paulus)  
 

Cristo é o Dom do Pai que se entregou 
por nós. / Aleluia, aleluia! Bendito seja o 
nosso Deus! 
 

1. Daí graças a Deus porque Ele é bom; / 
Eterno por nós é seu amor. 
 

2. Coragem e força Ele nos dá, / fazendo-
se nosso Salvador. 
 

3. Eu não morrerei, mas viverei / e, assim, 
louvarei o meu Senhor. 

 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 

para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: A vida nova em Cristo  
(Missal, pp. 422/482) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo... 
   

PR: Felizes os convidados... 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a...  

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 9 - Paulus)  
 

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.    (2x) 
 

2- Nos caminhos mais seguros junto d'Ele 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- No 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- Com alegria e esperança caminhando eu 
vou / Minha vida está sempre em suas mãos 
/ E na casa do Senhor eu irei habitar / E este 
canto para sempre irei cantar 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Velai com solicitude, ó Bom Pastor, 
sobre o vosso rebanho e concedei que vi-
vam nos prados eternos as ovelhas que 
remistes pelo sangue do vosso Filho. Que 
vive reina para sempre. 
AS:  Amem! 
 



 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12 – BÊNÇÃO SOLENE 
 

PR: Deus, que pela ressurreição do seu 
Filho único, vos deu a graça da redenção e 
vos adotou como filhos e filhas, vos conce-
da a alegria de sua benção. 
AS:   Amém! 
 

PR: Aquele que, por sua morte, vos deu a 
eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna. 
AS:   Amém! 
 

PR: E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no batismo. 
AS:   Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

PR: Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe!  
AS:  Graças a Deus! 
 

CANTO DE DESPEDIDA          
(CD: Cantando e Louvando a Maria, faixa 1)  
 

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho es-
tás; / contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 
 

Oh, vem conosco, vem caminhar, / San-
ta Maria, vem. (2x) 
 

2. Mesmo que digam os homens: tu nada 
podes mudar, / luta por um mundo novo de 
unidade e paz. 
 

3. Se pelo mundo os homens sem conhecer-
se vão, / não negues nunca a tua mão a 
quem te encontrar. 
 

4. Se parecer tua vida  inútil caminhar, / lem-
bra que abres caminho:  outros te seguirão. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

O Ressuscitado caminha à frente de seus 
discípulos 

 

 O quarto domingo da Páscoa é conheci-
do como “Domingo do Bom Pastor”, porque 
se lê, no evangelho, o capítulo X do Evange-
lho de São João, onde Jesus se define como 
“Bom Pastor”, aquele que dá a sua vida pelas 
suas ovelhas. 
Ao tema do Bom Pastor, a Igreja une, justa-
mente, a Jornada Mundial de Oração pelas 
Vocações Sacerdotais. Este ano celebramos 

a 54ª Jornada Mundial de Oração e o Papa 
Francisco escreveu uma mensagem com te-
ma: «Impelidos pelo Espírito para a missão» 
 Jesus pronuncia o discurso do “Bom Pas-
tor”, depois de ter feito a cura do cego de 
nascença (Jo 9): “Ao passar, ele viu um ho-
mem, cego de nascença. Seus discípulos 
perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou os 
seus pais, para que nascesse cego?” Os fari-
seus e os escribas tinham colocado o povo 
de Israel dentro de um recinto cheio de pres-
crições, de regras, cordas, proibições, etc. 
Eles eram juízes do comportamento, mas 
não criadores de vida. As pessoas espera-
vam alguém, um filho de Davi que as condu-
zissem a situações de vida melhores. Elas 
queriam pessoas que dissessem palavras 
cheias de paixão, de amor, de força, de vida 
eterna, etc. 
 Jesus veio para chamar as pessoas por 
nome, abrir uma relação pessoal com elas, 
começando pelos discípulos. É preciso pas-
sar por Jesus para ter acesso a um outro 
mundo, a um modo de ver a nós e os outros 
completamente diferente. Jesus é uma voz 
que fala diretamente ao coração, que salva, 
que chefe de vida, consola, impulsiona, doa 
energia, inquieta, que enche de verdade, etc. 
Jesus me conduz a uma vida autêntica, alar-
ga os meus horizontes, etc. 
 “Quem não entra no redil das ovelhas pe-
la porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e 
assaltante. Quem entra pela porta é o pastor 
das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ove-
lhas escutam a sua voz [...] e as conduz para 
fora” (Jo 10,1-3). 
 Jesus, vindo do Pai com a intenção de 
fazer o bem neste mundo, é pastor de vida 
abundante. São João diz que ele conhece as 
suas ovelhas e chama cada uma por seu 
nome. Ele pronuncia o meu nome, a minha 
verdade, aponta um caminho para mim. Ele 
entra pela porta e conhece, sabe dos meus 
problemas e quer encontrar as melhores so-
luções. Ele me chama pelo meu nome, a mi-
nha humanidade mais profunda, para além 
da função que ocupo, dos atributos que te-
nho, da autoridade que exerço. Quanto mais 
próximos de Cristo, mais profundamente co-
nhecemos o nosso ser, a nossa humanidade. 
 Jesus diz que ele é a porta! Ele não é a 
parede que separa, é a porta, é a passagem, 
abertura, é a nesga de luz que cancela a es-
curidão. É a porta através da qual a vida en-
tra e ou sai! 
 Santo Ambrósio diz: “Quem não pertence 
a Cristo, o único Senhor, termina caindo nas 
mãos de muitos patrões”. 
 Existem tantos ladrões, assaltantes, lo-
bos, que agindo de maneira sutil, conseguem 
atrair as atenções dos jovens, entrando in-
clusive nos seus corações, chegando inclusi-
ve a retirar a personalidade e a riqueza. Ofe-

recem ilusões, porque conhecendo as aspi-
rações da juventude (verdade, liberdade, jus-
tiça, autonomia, felicidade), atrai a atenção e 
os conduzem para lugares de morte e não de 
vida. 
 Quem não tem coragem de entrar pela 
porta, são os que estão cheios de falsa luz, 
prometem coisas bonitas, mares e rios, mun-
dos e fundos, carros e motos, mas não po-
dem dar felicidade, porque sufocam a fonte 
de vida verdadeira. 
 O que significa entrar pela porta que é 
Cristo? Ele abre o nosso coração para as 
coisas que ele ama: o futuro, a liberdade, a 
coragem, esquecer-se, dar tudo, com todo o 
coração. Ele é pastor de uma pequena ove-
lha que sou seu e a conduz!     
 O bom pastor ele chama as ovelhas por 
nome e as conduz para fora. Conduzir para 
fora – significa que Jesus não nos prende 
nos espaços fechados, leva-nos para espa-
ços abertos. É pastor de liberdade, não nos 
prende por medo, mas tem confiança no que 
está fora, tem confiança nos homens e nas 
mulheres deste mundo. Jesus não tem medo 
do mundo, da violência e da morte. Conduz 
para fora porque ele vai à frente, toma a di-
anteira, abre caminhos e inventa novas es-
tradas. Ele está sempre na frente, não atrás. 
Não é um pastor que reprova as pessoas pe-
lo passado, mas é alguém que precede, que 
caminha atraído pelo que virá, pelo futuro, 
não fica chorando o que passou, seduz pelo 
seu caminhar, fascina pelo seu exemplo! As 
ovelhas escutam a sua voz. Quem não escu-
ta é surdo e os surdos correm o risco de 
permanecer no mesmo lugar, de não ter ca-
minho para seguir! 
 O nosso Deus não é um deus dos recin-
tos fechados, mas dos espaços abertos, dos 
verdes campos. Ele caminha na frente e in-
venta estrada. Está à frente e detrás. Não é 
pastor que reprova e admoesta para então 
nos guiar, mas alguém que precede e seduz, 
que fascina pelo seu exemplo: pastor do futu-
ro. E encontra verdes campos: com ele o 
cêntuplo de irmãos, casas e campos. Ele dá 
vida em abundância. Não somente a vida 
necessária, não somente aquele mínimo sem 
o qual não é mais vida, mas vida exuberante, 
magnifica. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: At 11,1-18; Sl 41; Jo 10,11-18; 3ªf.: At 
11,19-26; Sl 86; Jo 10,22-30; 4ªf.: At 12,24-
13,5a; Sl 66; Jo 12,44-50; 5ªf.: At 13,13-25; Sl 
88; Jo 13,16-20; 6ªf.: At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-
6; Sáb.: At 13,44-52; Sl 97; Jo 14,7-14. 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

