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IV Domingo da Páscoa
Ano A

Jesus, o Bom Pastor
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IV Domingo da Páscoa
(O Bom Pastor...)

1.ª Leit. – Act 2, 14a. 36-41;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 20b-25;
Evangelho – Jo 10, 1-10.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”,
pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do
Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como “Bom Pastor”. É,
portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão.

A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o percurso que
Cristo, “o Pastor”, desafia os homens a percorrer: é preciso converter-se (isto é,
deixar os esquemas de escravidão), ser baptizado (isto é, aderir a Jesus e segui-
l’O) e receber o Espírito Santo (acolher no coração a vida de Deus e deixar-se
recriar, vivificar e transformar por ela).

A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como “o Pastor” que
guarda e conduz as suas ovelhas. O catequista que escreve este texto insiste,
sobretudo, em que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No contexto concreto
em que a leitura nos coloca, seguir “o Pastor” é responder à injustiça com o amor,
ao mal com o bem.

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”, cuja missão é libertar o
rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens
verdejantes onde há vida em plenitude (ao contrário dos falsos pastores, cujo
objectivo é só aproveitar-se do rebanho em benefício próprio). Jesus vai cumprir
com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, individualidade e
liberdade das ovelhas.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus eterno e omnipotente,

conduzi-nos à posse das alegrias celestes,
para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis
chegue um dia à glória do reino
onde já Se encontra o seu poderoso Pastor,
Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos  (Actos 2, 14a.36-41)

«Deus fê-l’O Senhor e Messias»

No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel
que Deus fez Senhor e Messias
esse Jesus que vós crucificastes».
Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado
e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:
«Que havemos de fazer, irmãos?»
Pedro respondeu-lhes:
«Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo
em nome de Jesus Cristo,
para vos serem perdoados os pecados.
Recebereis então o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós,
para os vossos filhos e para quantos, de longe,
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus».
E com muitas outras palavras
os persuadia e exortava, dizendo:
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«Salvai-vos desta geração perversa».
Os que aceitaram as palavras de Pedro
receberam o Baptismo,
e naquele dia juntaram-se aos discípulos
cerca de três mil pessoas.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6

Refrão: O Senhor é meu Pastor: nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda.
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A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (1 Ped 2, 20b-25)

«Voltastes para o pastor e guarda das vossas almas»

Caríssimos:
Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência,
isto é uma graça aos olhos de Deus.
Para isto é que fostes chamados,
porque Cristo sofreu também por vós,
deixando-vos o exemplo,
para que sigais os seus passos.
Ele não cometeu pecado algum
e na sua boca não se encontrou mentira.
Insultado, não pagava com injúrias;
maltratado, não respondia com ameaças;
mas entregava-Se Àquele que julga com justiça.
Ele suportou os nossos pecados
no seu Corpo, no madeiro da cruz,
a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça:
pelas suas chagas fomos curados.
Vós éreis como ovelhas desgarradas,
mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 10,14)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 10, 1-10)

«Eu sou a porta ovelhas»

Naquele tempo, disse Jesus:

«Em verdade, em verdade vos digo:

Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta,

mas entra por outro lado,

é ladrão e salteador.

Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.

O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz.

Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora.

Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem,

caminha à sua frente

e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz.

Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele,

porque não conhecem a voz dos estranhos».

Jesus apresentou-lhes esta comparação,

mas eles não compreenderam o que queria dizer.

Jesus continuo: «Em verdade, em verdade vos digo:

Eu sou a porta das ovelhas.

Aqueles que vieram antes de Mim são ladrões e salteadores,

mas as ovelhas não os escutaram.

Eu sou a porta.

Quem entrar por Mim será salvo:

é como a ovelha que entra e sai do aprisco

e encontra pastagem.

O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.

Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida

e a tenham em abundância».
Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

«Ressuscitou o bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e quis
morrer pelo rebanho». Estas palavras da Liturgia exprimem admiravelmen-
te o espírito deste IV Domingo do Tempo Pascal, chamado Domingo do Bom
Pastor. Valeria a pena ler e meditar de modo contemplativo o capítulo 10,1-18
do Evangelho de São João. Aí, Jesus revela-se como o Bom Pastor, ou melhor,
o Perfeito, o Belo, o Completo e Pleno Pastor: «Eu sou o bom Pastor: o bom
pastor dá sua vida pelas suas ovelhas» (Jo 10,11). Criticando duramente
os pastores, isto é, os líderes do povo de Israel, Deus tinha prometido vir ele
mesmo pastorear o seu rebanho: «Ai dos pastores de Israel que se apas-
centam a si mesmos! Os meus pastores não se preocupam com o meu
rebanho! Eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei. Eu mesmo
apascentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso. Buscarei a
ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pen-
sarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida» (cf. Ez
34). Pois bem! Agora, o Senhor Jesus – e pensemos nele ressuscitado, tra-
zendo as marcas gloriosas da paixão – declara solenemente: «Eu sou o Bom
Pastor!» Ele é o próprio Deus, que vem apascentar pessoalmente o seu povo!

Mas, sigamos a Palavra que hoje nos é anunciada. São Pedro e a Igreja
proclamam com convicção: «Saiba com absoluta certeza toda a casa de
Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes»
Mas, quem é este, constituído Senhor? Por que foi crucificado? A resposta
está na segunda leitura de hoje, nas palavras do próprio São Pedro: «Cristo
sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus
passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou
mentira. Insultado, não pagava com injúrias; maltratado, não respondia
com ameaças; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça. Ele su-
portou os nossos pecados no seu Corpo, no madeiro da cruz, a fim de
que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça: pelas suas chagas
fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas,mas agora voltastes
para o pastor e guarda das vossas almas». Eis o nosso Bom Pastor, aquele
que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer para que o rebanho tivesse vida!

Diante de um amor assim, de uma doação dessas, de um compromisso tão
grande connosco, só podemos fazer a pergunta que os ouvintes de Pedro
fizeram: «Que devemos fazer?» E a resposta continua a mesma: «Convertei-
vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, para vos
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serem perdoados os pecados». Caríssimos, somos cristãos, somos ovelhas
do rebanho do Bom Pastor! Ele é tudo: é o Pastor e é também a Porta do redil:
só encontra a vida verdadeira quem entrar por Ele. Há tantos falsos pastores
no mundo actual, tantos sabichões, tantos que, nos meios de comunicação
determinam o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira.

Nós somos cristãos; o nosso Pastor é Cristo, aquele que por nós deu a
vida, aquele que diz: «Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abun-
dância!» Seremos ovelhas desse Pastor se escutarmos a sua voz e atender-
mos ao seu chamamento. Seguindo-o, encontraremos pastagens para a nossa
vida. Mas, atenção: não poderemos segui-l’O sem a conversão do nosso co-
ração, sem nos deixarmos a nós mesmos, sem rompermos com aquilo que, no
mundo, é modo de pensar e viver contrário ao Evangelho. Supliquemos, pois,
ao Bom Pastor, o estado de espírito da ovelha confiante do Salmo da Missa de
hoje: «O Senhor é meu pastor: nada me falta. Ele me guia por sendas
direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales
tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.»

     Hoje também é Jornada de Oração pelas vocações sacerdotais e religi-
osas. Peçamos ao Senhor que nos envie santos e sábios sacerdotes, cheios
daquele amor que o Senhor Jesus tem pelo seu rebanho. Não nos iludamos: o
único modo que o Senhor nos indicou para termos os pastores de que neces-
sitamos é a oração: «Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a
sua messe». Rezemos, portanto, e empenhemo-nos também, tanto material
como espiritualmente, pela formação de nossos seminaristas!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Neste domingo mundial das vocações,
oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor,
que deu a vida pelas suas ovelhas
e as conduz às águas refrescantes,
pedindo-Lhe que nos faça ouvir a sua voz
e Se revele àqueles que O não conhecem,
dizendo com alegria:

«Cristo, Bom Pastor, ouvi a nossa oração»
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1. Para que o Redentor livre de todo o mal a santa Igreja,
lhe dê pastores segundo o seu coração,
e lhe conceda as vocações de que ela precisa,
oremos, irmãos.

2. Para que o Redentor encha de paz o mundo inteiro,
sustente o amor e a fidelidade dos esposos
e dê aos jovens o apreço e o dom da virgindade,
oremos, irmãos.

3. Para que o Redentor Se lembre dos mais pobres,
dos pecadores, dos aflitos e dos doentes,
e das ovelhas que não O escutam ou O não conhecem,
oremos, irmãos.

4. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou,
torne felizes para sempre no seu reino
os fiéis que O procuraram e serviram,
oremos, irmãos.

5. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome,
faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade,
uma família onde cada um se sinta amado,
oremos, irmãos.

6. Para que o Redentor, que chama alguns para a vida consagrada,
faça daqueles a quem chama, generosos na sua doação,
e abençoe os que hoje, na nossa diocese, são ordenados Diáconos,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição,
ouvi as preces do vosso povo
e concedei àqueles que Vos imploram
os bens que santamente desejam.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Concedei, Senhor,
que em todo o tempo possamos alegrar-nos
com estes mistérios pascais,
de modo que
o acto sempre renovado da nossa redenção
seja para nós causa de alegria eterna.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele é o bom Pastor, anunciado pelos profetas,
que nos desvia dos caminhos da facilidade e do mal.
Ele é o bom Pastor, que caminha connosco,
nos caminhos do bem,
da paz e da felicidade completa,
através de um conhecimento pessoal e íntimo,
com cada um de nós.
Ele é o bom Pastor, que deu a sua vida por nós
e por todos os homens,
para formarmos um novo povo, a vossa Igreja.
A vossa Igreja que dá testemunho do vosso amor,
por todos os homens;
e que abre, a cada um, as portas da esperança,
tornando-se, assim, o vosso sinal entre eles.
É por isso que a vossa Igreja peregrina sobre a terra
se une à vossa Igreja já no céu,
para cantar os vossos louvores:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
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Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendoo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,
tomou o cálice
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, 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 PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Pai santo, celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo novo.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
guardai-nos unidos, fraternalmente,
à volta do Vosso Filho, nosso Bom Pastor.
Que a Sua voz nos encorage e oriente,
nas dificuldades que encontramos,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa
como nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
que dissestes aos vossos Apóstolos
«Eu conheço as minhas ovelhas
e ninguém as arrancará da minha mão»:
guardai-nos no Vosso amor e na Vossa paz
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade 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.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Deus, nosso Bom Pastor,

olhai benignamente para o vosso rebanho
e conduzi às pastagens eternas
as ovelhas que remistes
com o precioso Sangue do vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠✠✠✠✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Neste Dia Mundial das Vocações,
cada um de nós é chamado a fazer o ponto da situação:
– Qual é a minha parte ao serviço das vocações e da missão?
– Alguns euros na altura do peditório?
– Uma oração uma vez por ano? Ou com mais frequência?
– Um compromisso bem concreto – mesmo pequeno – num serviço da Igreja?

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...


