
4º Domingo da Páscoa

17 de abril de 2016
Ano C - Branco

“Eu sou o Bom Pastor.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos hoje o “Domingo do Bom 
Pastor” e também o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações. A oração pelas vocações é um 
pedido e um convite insistente de Jesus. Quer 
vocação? Reze. Não quer vocação? Deixe en-
tão de rezar! O Papa Francisco nos lembra que 
“as vocações nascem na oração e da oração; 
e só na oração podem perseverar e dar fruto”. 
A liturgia nos convida, mais uma vez, fazer de 
Jesus o Pastor de nossa vida, configurando toda 
a nossa existência à dele e tornando-o centro 
para onde convergem nossos pensamentos, pa-
lavras e atitudes. Assim, todo aquele que vive a 
vocação, vive também aquela unidade desejada 
por Jesus: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10, 30).

07.  ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, conduzí-
nos à comunhão das alegrias celestes, para que o 
rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a 
fortaleza do Pastor. Por N.S.J.C...

Coment.: Jesus apresenta-se como pastor que 
conduz a vida de seu povo, na segurança e no 
cuidado. Aqueles que aderem ao projeto do Se-
nhor são consolados no amor de Deus e inseridos 
no rebanho dos eleitos.

I LEITURA (At 13,14.43-52)

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias, Paulo e Barnabé 14partindo de Per-
ge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na 
sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. 43Muitos 
judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaís-
mo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com 
eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis 
à graça de Deus. 44No sábado seguinte, quase toda 
a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 
45Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram 
cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao 
que Paulo dizia. 46Então, com muita coragem, Paulo 
e Barnabé declararam: “Era preciso anunciar a pa-
lavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais 
e vos considerais indignos da vida eterna, sabei 
que vamos dirigir-nos aos pagãos. 47Porque esta 
é a ordem que o Senhor nos deu: ‘Eu te coloquei 

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL 
Presid.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver 
sem pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-
-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente 
do fundo do coração. (Pausa)
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02. CANTO INICIAL
1. Nasceu o sol, lindo arrebol/ Manhã de luz 

porque Jesus/ Venceu a morte nos deu 
uma nova vida/ Jesus ressuscitou!/ Vê o 
jardim como floriu,/ Aquela flor desabro-
chou/ E nos olhares brotou a esperança 
Jesus ressuscitou!

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
         Nós temos vida nova no amor. (Bis)
2. Numa só voz vamos cantar/ Dia feliz, dia 

de paz/ Felicidade te desejo  num abraço/ 
Jesus ressuscitou!/ Alegra irmão, teu 
coração/ Espalha a paz, ressurreição/ Tens 
nova vida,  tens nova missão/ Jesus  res-
suscitou!

06. HINO DE GLÓRIA - 92º ENCONTRO 
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, 

glória a Deus lá nas alturas! 
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 bendize-
mos 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 pie-
dade 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.

05. CANTO PENITENCIAL- (86º Encontro)
1. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Tende 

piedade de nós, Senhor! Tende piedade de nós!
2. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. 

Tende piedade de nós, ó Cristo! Tende piedade 
de nós!

3. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Tende 
piedade de nós, Senhor! Tende piedade de nós!
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09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 100(99)
   (Melodia:CHEIA DE GRAÇA  -  92º encontro)
OBS.: Repetir a última frase de cada estrofe
Ref.: Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós 

somos seu povo e seu rebanho!
1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao 

Senhor com alegria. Ide a ele cantando ju-
bilosos!

2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos 
o seu povo e seu rebanho.

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

II LEITURA (Ap 7,9.14b-17)

10. 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. 14bEntão 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.

EVANGELHO (Jo 10,27-30)

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, alegria, minha gente! Ale-

luia! Aleluia! (bis)
1. Ele falou: sou o pastor, minha gente! 

Quem me segue anda seguro! Aleluia!
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus: 27“As minhas ove-
lhas 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 ninguém pode arrebatá-las 
da mão do Pai. 30Eu e o Pai somos um”. Palavra 
da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Presidente: Irmãos e irmãs, Cristo Bom Pastor conduz a 
Igreja até o fim dos tempos. Oremos ao Pai pelas voca-
ções, a fim de que não faltem pessoas generosas e dispo-
níveis, para ajudar o rebanho a atingir, em sua fraqueza, 
a fortaleza do Pastor.
1. “As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as co-
nheço e elas me seguem” (Jo 10, 27). Que os jovens de 
nossa comunidade estejam com os ouvidos e o coração 
atentos ao chamamento do Senhor e respondam com 
generosidade. Rezemos (Cantemos) ao Senhor.
R. Tu és Senhor o meu Pastor. Por isso nada em mi-
nha vida faltará! (bis)
2. “Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. 
E ninguém vai arrancá-las de minha mão” (Jo 10, 28). 
Que os Ministros Ordenados (Bispos, Padres e Diáco-
nos) sejam perseverantes ao chamado que receberam e 
conduzam muitos outros `a proposta vocacional de nosso 
Deus. Rezemos (Cantemos) ao Senhor.
R. Tu és Senhor o meu Pastor. Por isso nada em mi-
nha vida faltará! (bis)
3. “Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que 
todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai” (Jo 
10, 29). Que as Famílias – “Igrejas domésticas” sejam o 
primeiro seminário em que são despertadas as vocações 
verdadeiras comprometidas com o Reino. Rezemos (Can-
temos) ao Senhor.
R. Tu és Senhor o meu Pastor. Por isso nada em mi-
nha vida faltará! (bis)
4. “Eu e o Pai somos um” (Jo 10, 30). Que a Vida Consa-
grada dê testemunho de uma vivência alegre e confiante 
da vocação recebida e seja cada vez mais unida ao Bom 
Pastor. Rezemos (Cantemos) ao Senhor.
R. Tu és Senhor o meu Pastor. Por isso nada em mi-
nha vida faltará! (bis)

Conclusão das Preces
Todos: Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho 
pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os 
dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades 
cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes 
de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no 
seu compromisso de propor uma adequada catequese 
vocacional e caminhos de especial consagração. Dai 
sabedoria para o necessário discernimento vocacio-
nal, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do 
vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora 
de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para 
que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte 
de vocações autênticas para o serviço do povo santo 
de Deus. Amém. (Papa Francisco, na Mensagem para 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações - 2016). 

como luz para as nações, para que leves a salvação 
até os confins da terra’”. 48Os pagãos ficaram muito 
contentes, quando ouviram isso, e glorificavam 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 instigaram as mulheres ricas e 
religiosas, assim como os homens influentes da ci-
dade, provocaram uma perseguição contra Paulo e 
Barnabé e expulsaram-nos do seu território. 51Então 
os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos 
pés, e foram para a cidade de Icônio. 52Os discípu-
los, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito 
Santo. Palavra do Senhor.



17. PREFÁCIO (Missal Romano, 424)
Presid.: Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a 
corrupção do pecado, realizou uma nova criação. 
E, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em ple-
nitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
transboradando de alegria pascal, nós vos para 
celebrar vossa glória,  cantando (dizendo) a uma só 
voz: Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III   (MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santida-
de a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer 
ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 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 ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos ofe-
recemos em ação de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós  na 
vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, e nosso bispo Celso 
Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e 
todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei as preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mi-
sericórdia, todos os vossos Filhos e filhas dispersos 
pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos 
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciarmos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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16.  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Concedei, ó Deus, que sempre nos ale-
gremos por estes mistérios pascais, para que nos 
renovem constantemente e sejam fonte de eterna 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

15. CANTO DAS OFERENDAS -  92º enc.
1. Nossa terra verdejante / Produziu em flores, 

frutos, / A colheita abundante: / Em sinal da 
Nova Páscoa!

Ref.: Aleluia! O Bom Pastor nos reuniu / E nos 
legou seu olhar de unidade, / Nos revelando 
a sua claridade!

2. O Amor vitorioso / Hoje nós reconhecemos, 
/ No serviço generoso / De vivermos nossa 
Páscoa!

3. Nossos passos prosseguindo / Neste tem-
po luminoso: / O Pastor nos conduzindo / 
No pulsar da sua Páscoa!

LITURGIA EUCARÍSTICA



21.  OREMOS 
Presid.: 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

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

20.  CANTO DE COMUNHÃO - 92º ENC.
1. Ouvindo a voz do pastor eu vou, eu vou 

feliz / Seguindo o caminho do bom pas-
tor serei feliz / Prá campos bem vastos e 
verdejantes, vai nos levar / E águas bem 
claras não vistas antes, nos indicar

Ref.: Ele é Jesus, Ele é o bom pastor  / Ele é 
o caminho, é o amor / Porta e segurança, 
luz na escuridão / Vida no amor nos deu de 
herança

2. Eu sei que lá fora a escuridão é bem cruel 
/ Mas sei que a porta está bem cuidada, por 
Deus fiel / A ovelha querida se distanciou, 
Ele a buscou / A festa foi grande entre todos 
nós, que o céu cantou

3. Eu tenho certeza da voz que vem do bom 
pastor / E quando me chama diz o meu 
nome, com muito amor / Então sua vida na 
cruz nos deu, foi grande a dor / Prá sermos 
unidos num só rebanho e só Ele o pastor
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  23. CANTO DE DESPEDIDA
1-Pelos prados e campinas verdejantes eu 

vou / É o Senhor que me leva a descansar/ 
Junto às fontes de águas puras repou-
santes eu vou Minhas forças o Senhor vai 
animar

Ref.: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

22. BÊNÇÃO SOLENE
Presid.: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe 
nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo 
pecado.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que nos renova para a vida eterna, 
pela ressurreição do seu Filho vos enriqueça com o 
dom da imortalidade.
Todos: Amém.

Presid.: E vós que, transcorridos os dias da paixão 
do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas ale-
grias.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

Diácono ou Presid.: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia!
Todos: Graças a Deus, aleluia, aleluia!

RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - At 11,1-18; Sl 41; Jo 10,1-10
3ª Br -  At 11,19-26; Sl 86; Jo 10,22-30
4ª Br - At 12,24-13,5a; Sl 66, Jo 12,44-50
5ª Br -  At 13,13-25; Sl 88; Jo 13,16-20
6ª Br -  At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6
Sb Br -  At 13,44-52; Sl 97; Jo 14,7-14

RITO DA COMUNHÃO

Tele Entregas: 3422-1811
Rua Nagib Daher, 580

RCAssessoria
Previdenciária

Encaminhamento de Aposentadorias, Pensões e Revisão de Benefícios

Fone (43) 
 

rcaprev@hotmail.com
Rua  Des. Clotário Portugal, 980 Regina Colombo

Ex- servidora do INSS

Atendimento com hora marcada

3424-5188
9974-4928Porque Confiança é Fundamental!
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