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Espaço simbólico: os 

dois símbolos, com os 

quais a Liturgia da 

Palavra faz referência a 

Jesus Cristo, poderiam 

ser simbolizados no 

contexto celebrativo 

deste Domingo. Trata-

se do símbolo da “pedra 

angular” (1Leitura) e o 

símbolo do “Bom Pastor” (Evangelho). Outra 

simbologia é unir o Círio Pascal, símbolo do 

Ressuscitado presente na Igreja, com um 

cajado, símbolo do Bom Pastor.  

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia X, faixa 1 - Paulus) 
 

O Senhor ressurgiu!  Aleluia, aleluia!  /  É 
o Cordeiro Pascal!  Aleluia, aleluia! / Imo-
lado por nós!  Aleluia, aleluia!  /  É o 
Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia! 
 

1. O Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa es-
perança realizou: / vencida a morte para 
sempre, / triunfa a vida eternamente! 
 

2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os 
conduziu por sua mão; / no Espírito Santo 
unida esteja / a família de Deus, que é a 
Igreja! 
 

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, / seu 
sangue da morte nos livrou: / incólumes o 
mar atravessamos, / e pra Terra Prometida 
caminhamos! 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

Após a acolhida espontânea do presidente,  
quem acende o círio pode fazê-lo, dizendo: 
 

“BENDITO SEJAIS, DEUS DA VIDA, PELA RESSUR-
REIÇÃO DE JESUS CRISTO E POR ESTA LUZ, SÍMBOLO 

DA PRESENÇA DO RESSUSCITADO E DO VOSSO 

IMENSO AMOR POR NÓS.” 
 

Enquanto o presidente da celebração in-
censa o círio, a assembleia canta (CD: Luz 
da Luz, faixa 13 – Paulus) 
 

Luz da luz, infinito sol! / Luz da luz, fogo 
abrasador! / Luz da luz, Cristo Jesus, abra-
sai-nos no vosso amor!  

 
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 forças. Com 
ela nos renovais interiormente em vossa ali-
ança. Por esta água, venho sobre nós o 
vosso Espírito, para fazer-nos criaturas no-
vas, agora e sempre. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amém! 
 

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

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

(Repetir até terminar a aspersão) 
 

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

3- GLÓRIA     
 (CD Tríduo Pascal II, faixa 6) 
 

Glória a Deus (bis) no mais alto dos céus! 
(bis) Glória a Deus (bis) no mais alto dos 
céus! (bis) E paz na terra (bis) aos homens 
por ele amados! 
  

Senhor Deus, rei dos céus, (bis) Deus Pai 
todo-poderoso! (bis) Nós, nós vos louva-
mos, / nós, nós vos bendizemos; / nós, 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós, (bis) nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória (bis).  
 

Senhor (bis) Filho unigênito, (bis) Jesus 
Cristo (bis) Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 
Filho de Deus Pai (bis).  
 

Vós que tirais o pecado, / piedade de nós... 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 
piedade de nós... Vós que estais sentado à 
direita do Pai, / piedade de nós... Vós que 
tirais o pecado do mundo, / piedade de 
nós... 
 

Porque só vós sois o Santo, / porque só vós 
sois Senhor, / porque só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. / Jesus Cristo. / Com o 
Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. 
Amém! Amém! Amém! 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: 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 uni-
dade do Espírito Santo. 
AS: Amém. 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (At 4,8-12) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
– Naqueles dias, 8Pedro, cheio do Espírito 
Santo, disse: “Chefes do povo e anciãos: 
9hoje estamos sendo interrogados por ter-
mos feito o bem a um enfermo e pelo modo 
como foi curado. 10Ficai, pois, sabendo to-
dos vós e todo o povo de Israel: é pelo nome 
de Jesus Cristo, de Nazaré, - aquele que 
vós crucificastes e que Deus ressuscitou 
dos mortos - que este homem está curado, 
diante de vós. 11Jesus é a pedra, que vós, 
os construtores, desprezastes, e que se tor-
nou a pedra angular. 12Em nenhum outro há 
salvação, pois não existe debaixo do céu 
outro nome dado aos homens pelo qual pos-
samos ser salvos”.  –  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  117(118) 
 

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

A pedra que os pedreiros rejeitaram, / 
tornou-se agora a pedra angular. 



‘ 

  

 

1. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
/ “Eterna é a sua misericórdia!” / É melhor 
buscar refúgio no Senhor, / do que pôr no 
ser humano a esperança; / é melhor buscar 
refúgio no Senhor, / do que contar com os 
poderosos deste mundo! 
 

2. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ou-
vistes / e vos tornastes para mim o Salvador! 
/ A pedra que os pedreiros rejeitaram, / tor-
nou-se agora a pedra angular. / Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: / Que maravilhas 
ele fez a nossos olhos! 
 

3. Bendito seja, em nome do Senhor, / 
aquele que em seus átrios vai entrando! / 
Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agra-
deço! / Vós sois meu Deus, eu vos exalto 
com louvores! / Dai graças ao Senhor, por-
que ele é bom!  / “Eterna é a sua misericór-
dia!” 

 
2ª LEITURA  (1 Jo 3,1-2) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João.   
– Caríssimos, 1Vede que grande presente 
de amor o Pai nos deu: de sermos chama-
dos filhos de Deus! E nós o somos! Se o 
mundo não nos conhece, é porque não co-
nheceu o Pai. 2Caríssimos, desde já somos 
filhos de Deus, mas nem sequer se manifes-
tou o que seremos! Sabemos que, quando 
Jesus se manifestar, seremos semelhantes 
a ele, porque o veremos tal como ele é. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (João 10,11-18) 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia! (11x) 
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: 11“Eu 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. 13Pois ele é ape-
nas um mercenário e não se importa com as 
ovelhas. 14Eu sou o bom pastor. Conheço as 
minhas ovelhas, e elas me conhecem, 15as-
sim como o Pai me conhece e eu conheço o 
Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. 16Te-
nho ainda outras ovelhas que não são deste 

redil: também a elas devo conduzir; escuta-
rão 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 mi-
nha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho 
poder de entregá-la e tenho poder de re-
cebê-la novamente; esta é a ordem que re-
cebi do meu Pai”.  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, neste dia de oração 
pelas vocações, rezemos a Jesus por todos 
os que assumem compromisso com a Igreja 
e com o reino de Deus, dizendo: 
  

AS: Protegei e fortalecei, Senhor, vosso 
povo! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

Pode-se concluir com a oração vocacional: 
 

PR: Jesus, divino Mestre, / que chamastes 
os apóstolos para caminhar convosco, / 
continuai a passar pelas nossas famílias e 
comunidades. / Despertai corações gene-
rosos / para vos seguir como apóstolos lei-
gos, / como ministros ordenados, / como 
religiosos e religiosas / servidores voluntá-
rios do povo de Deus / e de toda a humani-
dade. 

PR: Vós que viveis e reinais para sempre. 
AS:   Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 10 - Paulus)  
 

Sou bom pastor, ovelhas guardarei, / 
não tenho outro ofício, nem terei, / 
quantas vidas eu tiver eu lhes darei. 
 

1. Maus pastores, num dia de sombra, / 
não cuidaram e o rebanho se perdeu. / Vou 
sair pelo campo, reunir o que é meu, / con-
duzir e salvar. 
 

2. Verdes prados e belas montanhas / hão 
de ver o pastor, rebanho atrás. / Junto a 
mim, as ovelhas terão muita paz, / poderão 
descansar. 

 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

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

para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Concedei, ó Deus, que sempre nos 
alegremos por estes mistérios pascais, 
para que nos renovem constantemente e 
sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo, 

nosso Senhor.   AS:   Amém! 
  

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 vos-
sos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; daí 
- lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós que sois Deus, como o Pai e o 
Espírito Santo. 
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 pecado 
do mundo, tende piedade de nós. Cor-
deiro 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. 
 

PR:  Provai e vede como o Senhor é bom; 
feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a! 

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia X, Faixa 11 - Paulus)  
 

O Senhor é meu Pastor, / Nada me pode 
faltar. / Onde houver muita fartura, / Onde 
houver muita fartura, / Ele aí vai me levar! 
 

1. Para as fontes de água fria. / Ele vai me 
conduzir; / Vou repousar e ganhar força, / 
Vou repousar e ganhar força / E vontade de 
sorrir. 
 

2. Por caminhos bem traçados, / Ele me faz 
caminhar; / nas passagens perigosas, / nas 
passagens perigosas / Ele vem me acompa-
nhar. 



 
 

3. Me prepara mesa farta, / de invejar o meu 
vizinho. / Me abraça e põe perfume, / Me 
abraça e põe perfume / Enche o meu copo 
de vinho! 
 

4. Me acompanha noite e dia / Tua força e 
teu amor; / vou morar na tua casa, / vou mo-
rar na tua casa, /  toda a vida, meu senhor! 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Velai com solicitude, ó Bom Pastor, so-
bre o vosso rebanho e concedei que vivam 
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 Fi-
lho único, vos deu a graça da redenção e 
vos adotou como filhos e filhas, vos conceda 
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! 
 

LOUVOR FINAL  Cantos e Orações nº 278 
 

1. Nossa vida é um louvor a Deus, / pelas 
suas maravilhas. / Todo dia se tornou do-
mingo! /  Toda vida vem de Deus! 
 

Ressurgiu Cristo Deus, / vamos cantar, 
aleluia!  (2x) 
 

2. Vida nova em todo o universo, / tudo se 
unificou. / Deus se reconciliou com os ho-
mens / em Jesus o Salvador!     

 
13 - REFLEXÃO 
 

“DOMINGO DO BOM PASTOR” 
 

 De domingo para domingo, aprendemos 
o que significa a ressurreição e como se vive 
com o Ressuscitado. Vivo e vencedor, o 
Ressuscitado caminha à frente de seus dis-
cípulos e estes são convidados a segui-lo e 
obedecê-lo e assim dar continuidade à mis-
são. 
 O quarto domingo da Páscoa é conhe-
cido como “Domingo do Bom Pastor”, por-
que se lê, no evangelho, o capítulo 10° do 
Evangelho de São João, onde Jesus se de-
fine como “Bom Pastor”, aquele que dá a 
sua vida pelas suas ovelhas. 
 Aproveitando o tema do Bom Pastor, a 
Igreja realiza uma jornada mundial de ora-
ção e reflexão sobre o chamado que Deus 
faz na Igreja para vocação à vida consa-
grada e à vida sacerdotal. O tema deste ano 
é “escutar, discernir e viver o chamado de 
Deus”. Estamos na 55ª Jornada Mundial 
das Vocações Sacerdotais e Religiosas. Pe-
dimos a Deus que dê aos tempos de hoje 
vocações sacerdotais e religiosas que imi-
tem Jesus na sua dedicação cheia de amor 
ao povo de Deus. 
 “As imagens retiradas da vida pastoril 
são frequentes na Bíblia. Isso devido ao fato 
que a história de Israel, até muito tempo de-
pois da conquista de Canãa, foi em larga es-
cala pastoril. Mesmo quando a agricultura 
dominou a economia de Israel, permaneceu 
uma certa nostalgia do tempo da pecuária. 
Deus podia ser representado pelo agricultor 
e o semeador, mas permanecia mais fami-
liar o pastor do rebanho. Os patriarcas, Moi-
sés e Davi eram todos pastores, então, 
“pastor” se tornou um termo figurativo para 
os chefes do povo de Deus. Os reis ímpios 
eram chamados pastores malvados ( 1 Reis 
22,17; Jr 10,21; 23,1-2) (Brown, 518). 
 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá 
a vida por suas ovelhas. O 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 ape-
nas mercenário e não se importa com as 
ovelhas”. 
 “Eu sou o bom Pastor”. Na língua origi-
nal do evangelho aparece o adjetivo: “Ka-
lós”. Nós traduzimos por “bom”, mas literal-
mente deveria ser “belo”. Mas a “beleza não 
está no aspecto exterior, mas que o seu fas-
cínio e sua força de atração nascem de sua 

coragem e de sua generosidade. A beleza 
está reafirmada cinco vezes no Evangelho: 
“eu ofereço”. Eu não exijo, eu dou. Eu não 
pretendo, eu presenteio. Mas não para re-
ceber algo em troca, não para ter alguma 
vantagem. Bonito é cada ato de amor. Eu 
ofereço a vida é muito mais do que o sim-
ples cuidar do rebanho” (Ermes Ronchi).  
 “O bom pastor é o oposto do assalari-
ado, alguém que faz um serviço porque re-
cebe um dinheiro, que espera uma recom-
pensa pelo trabalho, mas que na verdade 
não ama as ovelhas, porque elas não lhe 
pertencem, não são destinatárias do seu 
amor e não contam nada para ele. A de-
monstração disso está no fato que quando 
chega o lobo ele abandona as ovelhas e 
foge. Prefere salvar a si mesmo e não as 
ovelhas que estão sob sua responsabili-
dade” (Enzo Bianchi). 
 Existem tantos ladrões, assaltantes, lo-
bos que, agindo de maneira sutil, conse-
guem atrair as atenções dos jovens, en-
trando inclusive nos seus corações, che-
gando inclusive a retirar a personalidade e a 
riqueza. Oferecem ilusões, porque conhe-
cendo as aspirações da juventude (verdade, 
liberdade, justiça, autonomia, felicidade), 
atraindo a atenção e os conduzem para lu-
gares de morte e não de vida. 
 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 humani-
dade. 
 Santo Ambrósio diz: “Quem não per-
tence a Cristo, o único Senhor, termina 
caindo nas mãos de muitos patrões”. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: At 11,1-18; Sl 41; Jo 10,1-10; 3ªf.: At 11,19-
26; Sl 86; Jo 10,22-30; 4ªf. (S. Marcos): 1Pd 
5,5b-14; Sl 88; Mc 16,15-20; 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/

