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IV Domingo da Páscoa
Ano B

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

1.ª Leit. – Act 4, 8-12;
Salmo – Sal 117, 1 e 8-9. 21-23. 26 e 28cd e 29;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 1-2;
Evangelho – Jo 10, 11-18.

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.

O Evangelho apresenta Cristo como «o Pastor modelo», que ama de
forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida
por elas. As ovelhas sabem que podem confiar n'Ele de forma incondicional,
pois Ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisi-
vo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para «escutar» as
propostas que Ele faz e segui-l'O no caminho do amor e da entrega.

A primeira leitura afirma que Jesus é o único salvador, já que «não existe
debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos»
(neste «Domingo do Bom Pastor» dizer que Jesus é o «único salvador» equi-
vale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direcção à vida
verdadeira). Lucas avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras,
por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas fal-
sas de salvação.

Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a
contemplar o amor de Deus pelo homem. É porque nos ama com um «amor
admirável» que Deus está apostado em levar-nos a superar a nossa condição
de debilidade e de fragilidade. O objectivo de Deus é integrar-nos na sua
família e tornar-nos «semelhantes» a Ele.

3.
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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 dos Actos dos Apóstolos (Act 4,8-12)

"Em nenhum outro há salvação"

Naqueles dias,
Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes:
"Chefes do povo e anciãos,
já que hoje somos interrogados
sobre um benefício feito a um enfermo
e o modo como ele foi curado,
ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel:
É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos,
é por Ele que este homem
se encontra perfeitamente curado na vossa presença.
Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes
e que veio a tornar-se pedra angular.
E em nenhum outro há salvação,
pois não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens,
pelo qual possamos ser salvos".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 117 (118),1 e 8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22)

Refrão: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Mais vale refugiar-se no Senhor,
do que fiar-se nos homens.
Mais vale refugiar-se no Senhor,
do que fiar-se nos poderosos.

Eu Vos darei graças porque me ouvistes
e fostes o meu Salvador.
A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.

Bendito o que vem em nome do Senhor,
da casa do Senhor nós vos bendizemos.
Vós sois o meu Deus: eu vos darei graças.
Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
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Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 3, 1-2)

"Veremos a Deus tal como Ele é"

Caríssimos:
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou
em nos chamarmos filhos de Deus.
E somo-lo de facto.
Se o mundo não nos conhece,
é porque não O conheceu a Ele.
Caríssimos, agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que, na altura em que se manifestar,
seremos semelhantes a Deus,
porque O veremos tal como Ele é.

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!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 10, 11-18)

"O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas"

Naquele tempo, disse Jesus.
"Eu sou o Bom Pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
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O mercenário não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o Bom Pastor:
conheço as minhas ovelhas
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai;
Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só Pastor.
Por isso o Pai Me ama:
porque dou a minha vida, para poder retomá-la.
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente.
Tenho o poder de a dar e de a retomar:
foi este o mandamento que recebi de meu Pai".

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
Este IV Domingo da Páscoa é conhecido como Domingo do Bom Pastor,

pois nele se lê sempre um trecho do capítulo 10 de São João, onde Jesus se
revela como o Bom Pastor. Mas, o que tem isso a ver com o tempo litúrgico
que agora estamos a viver? A resposta, curta e graciosa, encontra-se na antífona
de comunhão que o Missal Romano traz: "Ressuscitou o Bom Pastor, que
deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho!" Aqui está tudo!

"Eu sou o bom pastor" – disse Jesus. O adjetivo grego usado para "bom"
significa mais que bom: é belo, perfeito, pleno, bom. Jesus é, portanto, o
pastor por excelência, aquele pastor que o próprio Deus sempre foi. Pela boca
do profeta Ezequiel, Deus tinha prometido que Ele próprio apascentaria o seu
rebanho: "Eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei. Eu mesmo
apascentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso" (34,11.15).
Jesus apresenta-se como o próprio Deus pastor do seu povo!

Mas, porque é Ele o Belo, o Perfeito, o Pleno Pastor? Escutemo-lo no
Evangelho de hoje: “O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É por
isso que o Pai me ama: porque dou a minha vida, para depois recebê-la



— 205 —

novamente. Ninguém me tira a minha vida; eu dou-a por mim mesmo!
Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la novamente; esse é o
preceito que recebi do meu Pai”. São palavras de intensidade inexaurível!
Jesus é o pastor perfeito porque é capaz de dar a vida pelas ovelhas: Ele
conhece-as, ou seja, é íntimo delas, ama-as, e está disposto a dar-se totalmen-
te pelo rebanho, por nós! E, mesmo na dor, faz isso livremente, em obediência
amorosa à vontade do Pai por nós! Por amor, morre pelo rebanho; por amor
ressuscita para nos ressuscitar! Nós jamais poderemos compreender total-
mente este mistério!

Jesus diz que conhece as suas ovelhas como o Pai O conhece e Ele conhe-
ce o Pai! É impossível penetrar em tão grande mistério! Conhecer, na Bíblia,
quer dizer, ter uma intimidade profunda, uma total comunhão de vida. A comu-
nhão de vida entre o Pai e o Filho é total, é plena. Pois bem, Jesus diz que essa
mesma comunhão Ele a tem com suas ovelhas. E é verdade! No batismo,
deu-nos o Seu Espírito Santo, que é a Sua própria vida de ressurreição; na
eucaristia, dá-Se totalmente a nós, morto e ressuscitado, pleno desse mesmo
Espírito, como vida da nossa vida! De tal modo é a união, de tal grandeza é a
comunhão, de tal profundidade é a intimidade, que Ele está em nós e nós
estamos mergulhados, enxertados e incorporados n'Ele! De tal modo, que
somos uma só coisa com Ele, seja na vida seja na morte! De tal modo Ele nos
deu o seu Espírito de Filho, que São João afirma na segunda leitura de hoje:
"Somos chamados filhos de Deus. E somo-lo de facto!" Compreendamos,
irmãos: somos filhos de verdade, não só figurativamente! Somos filhos porque
temos em nós a mesma vida, o mesmo Espírito Santo que agora plenifica o
Filho ressuscitado! E São João continua, provocante: "Se o mundo não nos
conhece, é porque não conheceu o Pai!" Ou seja: se, para o mundo, nós
somos apenas uns tolos, uns nada, se o mundo não consegue compreender
essa maravilhosa realidade – que somos filhos de Deus – é porque também
não experimentou, não conheceu que Deus é o Pai de Jesus, o Filho eterno, o
Bom Pastor, que nos faz filhos como Ele é o Filho único, agora tornado primo-
génito de muitos irmãos! Mas, a Palavra de Deus consola-nos e anima: "Quan-
do Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal
como Ele é!" Este é o destino da humanidade, este é o nosso destino: ser
como Jesus ressuscitado, trazer a Sua imagem, participar eternamente da sua
glória! Para isso Deus criou-nos desde o princípio! Não chegar a ser como
Jesus ressuscitado, não ressuscitar com Ele – nesta vida já pelos sacramen-
tos, e na outra, na plenitude da glória – é frustrar-se. E isso vale para todo ser
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humano, pois "em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do
céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos!" Por
isso mesmo, Jesus afirma hoje, pensando nos não-cristãos: "Tenho 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!"

Voltemos o nosso olhar para Aquele que foi entregue por nós e por nós
ressuscitou. Olhemos o Seu lado aberto, as Suas mãos chagadas. Quanto nos
ama, quanto se deu a nós! Agora, escutemo-lo a dizer: "Eu sou o bom pas-
tor! Eu conheço as minhas ovelhas! Eu dou a minha vida pelas ovelhas!"
Num mundo de tantas vozes, sigamos a voz de Jesus! Num mundo de tantas
pastagens venenosas, deixemos que o Senhor nos conduza às pastagens ver-
dadeiras, que nos dão a vida plena e sacia o nosso coração! Num mundo que
nos tenta seduzir com tantos amores, amemos de todo coração Aquele que
nos amou e por nós se entregou ao Pai!

Hoje é também jornada mundial de oração pelas vocações sacerdotais e
religiosas. Peçamos ao Senhor, Bom Pastor, que dê à Igreja e ao mundo pas-
tores segundo o Seu coração, pastores que, n'Ele e com Ele, estejam dispostos
a fazer da vida uma total entrega pelo rebanho; pastores que tenham sempre
presente qual a única e imprescindível condição para pastorear o rebanho do
Bom Pastor: "Simão, tu amas-me? Apascenta as minhas ovelhas!" (Jo
21,15s). Eis a condição: amar o Pastor! Quem não é apaixonado por Jesus
não pode ser pastor do seu rebanho! Não se trata de competência, de eficiên-
cia, de vedetismo ou brilhantismo; trata-se de amor! Se tu amas, então apas-
centa! Como dizia Santo Agostinho, "apascentar é ofício de quem ama".

Que o Senhor nos dê pastores que sejam uma imagem viva d'Ele; e que
Cristo nos faça verdadeiras ovelhas do seu rebanho.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Neste dia mundial das vocações,
unidos aos cristãos de toda a terra,
oremos a Jesus ressuscitado
para que dê bons pastores à sua Igreja
e bons guias aos homens e às nações,
dizendo com alegria:

«Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa oração»
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1. Para que o Papa, os bispos e os presbíteros
dêem a vida pelas ovelhas que apascentam
e aproximem e reúnam as que andam longe,
oremos, irmãos.

2. Para que os responsáveis pelo governo das nações
sejam verdadeiros servidores dos outros homens,
na liberdade, na justiça e no respeito,
oremos, irmãos.

3. Para que os jovens que o Bom Pastor chama a segui-l'O,
servindo o seu rebanho como Ele serviu,
saibam abrir os seus corações ao dom do Espírito,
oremos, irmãos.

4. Para que os consagrados nas mais diversas vocações
continuem a dar a sua vida
com a generosidade e confiança do Bom Pastor,
oremos, irmãos.

5. Para que os pastores que adormeceram no Senhor
sejam eternamente felizes junto de Cristo,
com os cristãos que eles guiaram para o Céu,
oremos, irmãos.

6. Para que os fiéis desta nossa assembleia
sigam a Cristo com amor e fidelidade
e reconheçam a voz do Bom Pastor,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
pedra angular rejeitada pelos homens,
mas escolhida por Deus,
bom Pastor que conheceis os vossos fiéis
e os chamais pelo seu nome,
dai fortaleza à nossa fé tão vacilante,
abri os nossos ouvidos
e reuni num só rebanho os que andam longe.
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.



— 209 —

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,
mas especialmente neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o Bom Pastor, anunciado pelos profetas,
que conduz as suas ovelhas por laços de ternura.
Ele entregou a sua vida,
para que nasça de todas as nações, raças, povos e línguas,
o vosso povo, a Igreja.
Ela vive da força do vosso Espírito
e reúne os homens na unidade.
Ela dá testemunho do vosso amor
e abre a cada homem as portas da esperança;
e assim se torna o sinal da vossa fidelidade
para com o vosso povo.
Por isso, com os Anjos e os Santos
proclamamos a Vossa glória,
cantando com alegria:

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 N...
e o nosso Arcebispo N...,
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;
e dai a paz ao nosso tempo.
Guardai-nos unidos à volta do Vosso Filho,
nosso Bom Pastor.
Que a Sua voz nos encorage
diante das provações desta vida,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Divino Bom Pastor,
sede o nosso guia nos caminhos da paz.
Concedei à Vossa Igreja
a unidade na fé e na caridade,
e afastai de nós tudo o que nos impede
de formarmos o Vosso rebanho
segundo a 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. – Todos filhos de Deus, membros do Seu Corpo,

tendo por Pastor único a Cristo: vivamos como irmãos.

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!...


