
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: O quarto domingo da Páscoa é conhe-
cido como o domingo do Bom Pastor. Proteger a 
vida é a principal atividade do Bom Pastor. Tanto 
protege que dá a vida e conhece as ovelhas. 
Proteger a vida é um gesto amoroso de Deus 
em favor seja da vida em geral, como da vida 
de cada um, em particular. Jesus se apresenta 
como o Bom Pastor. Ele é a referência suprema. 
A intenção principal da nossa celebração atual 
é pelas vocações sacerdotais e religiosas, pois, 
como é sabido, hoje celebramos o Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações. Juntos, queremos 
interceder ao Pai, por Cristo, o Bom Pastor, que 
desperte entre nós e no mundo inteiro, vocações 
sacerdotais e religiosas. 

07. OREMOS
Presid.: 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 N.S.J.C...

Coment.: Através da fórmula introdutória de 
auto-revelação “Eu sou”, Jesus se define como o 
bom Pastor, excluindo e contrapondo-se a todos 
os demais. Ele é o Pastor verdadeiro, autêntico, 
modelo e único.  

I LEITURA - At 4, 8-12

08. LEITURA DO LIVRO DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias, 8Pedro, cheio do Espírito Santo, 
disse:  “Chefes do povo e anciãos: 9hoje estamos 
sendo interrogados por termos feito o bem a um 
enfermo e pelo modo como foi curado. 10Ficai, 
pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel: 
é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, – aquele 
que vós crucificastes e que ressuscitou dos mor-
tos – que este homem está curado, diante de vós. 
11Jesus é a pedra, que vós, os construtores, des-
prezastes, e que se tornou a pedra angular. 12Em 
nenhum outro há salvação, pois não existe debai-
xo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual 
possamos ser salvos”. PALAVRA DO SENhOR.
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RITO INICIAL

02. CANTO INICIAL (Apostila 86º Encontro)
Ref.: Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, ale-

luia! O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso 
canto: aleluia!

1. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante 
luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para 
sempre!

2. Suave aurora veio anunciando que nova era 
foi inaugurada, nós fomos salvos para sem-
pre!

3. No coração de todos nós renasce a esperança 
de um novo tempo, nós fomos salvos para 
sempre!

05. CANTO PENITENCIAL (Apostila 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!

03. SAUDAÇÃO E ACOLhIDA

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)
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Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

4º Domingo da Páscoa 

26 de abril de 2015

Ano B - Branco
Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 

“O Bom Pastor dá a vida por 
suas ovelhas.”

06. 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 bendi-
zemos 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.

LITURGIA DA PALAVRA



II LEITURA - 1Jo 3, 1-2

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
JOÃO 
Caríssimos: 1Vede que grande presente de amor 
o Pai nos deu: de sermos chamados filhos de 
Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos 
conhece, é porque não conheceu o Pai. 2Carís-
simos, desde já somos filhos de Deus, mas nem 
sequer se manifestou o que seremos! Sabemos 
que, quando Jesus se manifestar, seremos se-
melhantes a ele, porque o veremos tal como ele 
é. PALAVRA DO SENhOR.

EVANGELhO - Jo 10, 11-18
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELhO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO 
Naquele tempo, disse Jesus: 11“Eu sou o bom 
pastor. O bom pastor dá a vida por suas ove-
lhas. 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 disper-
sa. 13Pois 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; 
elas 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 

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELhO
Ref.: Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia! Aleluia! 

(bis)
1. Ele falou: sou o pastor, minha gente, quem me 

segue anda seguro, aleluia!

09. SALMO RESPONSORIAL - Sl 118(117)
       (Melodia: “CHEIA DE GRAÇA - 92º encontro”)
Ref.: 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 con-
tar com os poderosos deste mundo!

2. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e 
vos tornastes para mim o Salvador! A pedra que 
os pedreiros rejeitaram tornou-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 agradeço! Vós sois meu 
Deus, eu vos exalto com louvores! Dai graças 
ao Senhor, porque ele é bom! Eterna é a sua 
misericórdia!

minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho 
poder de entrega-la e tenho poder de recebê-
-la novamente; essa é a ordem que recebi do 
meu Pai”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. hOMILIA - CREIO

14. PRECES DOS FIÉIS

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
      (Apostila 86º Encontro)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressusci-

tado, Senhor da Igreja! Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

Ref.: Vê com bons olhos nossas humildes 
ofertas. Tudo o que temos seja pra ti, ó 
Senhor!

2. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos can-
temos glória ao Senhor. Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

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...

Oração vocacional
Ó Cristo, príncipe da Paz, fazei que ecoe em nos-
sos ouvidos o som de vosso imensurável convite: 
“segue-me”. Continuai dispensando vossos dons 
de amor `aqueles que se dignaram a aceitar um 
dia o vosso chamado `a vida. Exortai a vossa 
Igreja na pessoa do Santo Padre, do nosso Pas-
tor Diocesano, de todo o clero, das irmãs e ir-
mãos religiosos e de todos os fieis leigos e leigas 
reunidos e consagrados na vossa grande família, 
a se empenharem cada vez mais no testemunho 
do Santo Evangelho, que é fonte de paz, semente 
de amor e esperança para todos que consagr-
aram a sua vida a Deus, a fim de santificar a sua 
vocação por meio do vosso Santo Nome. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA



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 caridade 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 às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, 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 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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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19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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.

(Abraço da Paz)

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  (MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade 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 apre-
sentamos para serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor 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 
discípulos, 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. 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 
oferecemos 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 Sangue do vosso Filho, sejamos re-
pletos 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 santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, os 

RITO DA COMUNhÃO
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22. 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.

  24. CANTO FINAL 
1-Pelos prados e campinas verdejantes eu vou / É 

o Senhor que me leva a descansar/ Junto às fon-
tes de águas puras repousantes 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 en-
contro mil abismos nos caminhos eu vou  Segu-
rança 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

21. CANTO DE COMUNhÃO II 
1. Na comunhão recebemos, / Teu corpo e san-

gue Senhor / E tua vidadivina,/ Dons do teu 
grande amor / São nossa força na luta,/ Faze-
mvencer  todo mal / E nos conduzem ao Pai,/ 
Glória aoDeus imortal.

Ref.: Senhor Jesus, Senhor Jesus Deus vivo e 
vencedor. (Bis)

2. Entre as angústias da vida,/ Não cairemos 
jamais / Pois tua força nos leva/ A confiar sem-
pre mais / Na comunhão nos deixaste/ Força e 
motivo de amar / Todo o caminho da vida/ Nos 
traga sempre ao altar.

3. Ao comungar caminhamos/ Para o altar com o 
irmão / O teu amor nos atrai,/ Centro da nossa 
união / Em cada esforço que pedes, / Vamos 
sentir tua mão / Vamos sentir que nos dás/ 
Força de ressurreição.

20. CANTO DE COMUNhÃO (Ap. 92º Encontro)
1. Ouvindo a voz do pastor eu vou, eu vou feliz 

Seguindo o caminho do bom pastor serei feliz 
/ Prá campos bem vastos e verdejantes, vai 
nos levar E águas bem claras não vistas an-
tes, 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. BêNÇÃO SOLENE  (Tempo Pascal p. 523)
Presid.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho único 
vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e 
filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna. 
Todos: Amém.

Presid.: E, vivendo agora retamente, possais no céu 
unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo.
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 acom-
panhe, 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 -  At13,13-25; 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
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