
— 197 —

IV Domingo da Páscoa
Ano C

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

1.ª Leit. – Act 13, 14. 43-52;
Salmo – Sal 99, 2. 3. 5;
2.ª Leit. – Ap 7, 9. 14b-17;
Evangelho – Jo 10, 27-30.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”,

pois todos os anos a liturgia propõe 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 hoje nos propõe.

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja missão é trazer

a vida plena às ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas

a escutar o Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-lo. É dessa forma que

encontrarão a vida em plenitude.

A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes diante da pro-

posta que o Pastor (Cristo) nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas”

cheias de autosuficiência, satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certe-

zas; de outro, estão outras ovelhas, permanentemente atentas à voz do Pastor,

que estão dispostas a arriscar segui-lo até às pastagens da vida abundante. É

esta última atitude que nos é proposta.

A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que seguiu Jesus,

o Bom Pastor: a vida total, de felicidade sem fim.
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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 13, 14.43-52)

«Vamos voltar-nos para os pagãos»

Naqueles dias,
Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia.
A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se.
Terminada a reunião da sinagoga,
muitos judeus e prosélitos piedosos
seguiram Paulo e Barnabé,
que nas suas conversas com eles
os exortavam a perseverar na graça de Deus.
No sábado seguinte,
reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor.
Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja
e responderam com blasfémias.
Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam:
«Era a vós
que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus.
Uma vez, porém, que a rejeitais
e não vos julgais dignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios,
pois assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações,
para levares a salvação até aos confins da terra’».
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Ao ouvirem estas palavras,
os gentios encheram-se de alegria
e glorificavam a palavra do Senhor.
Todos os que estavam destinados à vida eterna
abraçaram a fé
e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Mas os judeus,
instigando algumas senhoras piedosas mais distintas
e os homens principais da cidade,
desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé
e expulsaram-nos do seu território.
Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés,
seguiram para Icónio.
Entretanto, os discípulos
estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Sal. 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b (R. 3c)

Refrão: Nós somos o povo de Deus,
somos as ovelhas do seu rebanho.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.
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Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

O Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

Leitura do Livro do Apocalipse (Ap 7, 9.14b-17)

«O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva»

Eu, João, vi uma multidão imensa,

que ninguém podia contar,

de todas as nações, tribos, povos e línguas.

Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,

vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.

Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer:

«Estes são os que vieram da grande tribulação,

os que lavaram as túnicas

e as branquearam no sangue do Cordeiro.

Por isso estão diante do trono de Deus,

servindo-O dia e noite no seu templo.

Aquele que está sentado no trono

abrigá-los-á na sua tenda.

Nunca mais terão fome nem sede,

nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles.

O Cordeiro, que está no meio do trono,

será o seu pastor

e os conduzirá às fontes da água viva.

E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor
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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 S. João
(Jo 10, 27-30)

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»

Naquele tempo, disse Jesus:
«As minhas ovelhas escutam a minha voz.
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer
e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos
e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai.
Eu e o Pai somos um só».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Neste Quarto Domingo da Páscoa a Igreja leva-nos sempre a escutar um

trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. Aí Jesus apresenta-se-nos
como a porta do redil das ovelhas e como o bom pastor. Por isso mesmo, este
Domingo é chamado comumente de Domingo do Bom Pastor; é também dia
de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Rezemos hoje para que
muitos jovens escutem o chamamento do Senhor e, no meio das vicissitudes
da vida, no meio dos escândalos reais ou forjados pela uma imprensa, saibam
os que foram chamados ao sacerdócio e à vida religiosa dizerem um “sim”
generoso, cheio de total confiança no Senhor e de amor à Igreja, nossa Mãe,
santa Esposa do Cordeiro. Que os nossos jovens descubram a beleza indizível
de ser padre, de ser outro Cristo, de ser homem de Deus, presença de Jesus
Cristo entre os irmãos: Cristo que dá vida no Batismo, que perdoa na Confis-
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são, Cristo que santifica o amor humano no Matrimónio, que conforta na do-
ença pela Unção dos Enfermos, Cristo que se oferece como sacrifício ao Pai
e alimento aos irmãos na Eucaristia! Ser padre: ser no mundo sinal de Cristo,
presença de Cristo que aconselha, que acolhe, que socorre, que exerce a
misericórdia, que mostra o caminho!  Rezemos pelas vocações: que o Senhor
nos envie os padres santos e sábios de que a Igreja tanto precisa: homens
totalmente para Deus, homens totalmente para os irmãos, homens que te-
nham profunda consciência da santidade do sacerdócio, homens fidelíssimos
a Cristo e à sua Igreja, homens de plena e leal comunhão e obediência em
relação ao Santo Padre o Papa! Eis os padres que agradam a Deus, eis os
padres de que a Igreja precisa, eis os padres que orgulham o Povo de Deus,
eis os padres que serão sinais de Cristo luz do mundo!

E agora, irmãos caríssimos, tomemos a Palavra de Deus deste domingo.
Partamos da segunda leitura, da belíssima e consoladora visão que o Apocalipse
nos proporciona: uma multidão imensa de todos os povos e nações vestida do
branco da imortalidade, da glória, da vida divina, tendo nas mãos palmas de
vitória no combate por Cristo... Que bela visão: são os santos nos céus, aque-
les dentre nossos irmãos que nesta vida combateram o combate da vida, que
foram fieis à graça do Batismo e agora, chegados do combate terminado,
estão diante do trono do Pai na glória do Cordeiro imolado e ressuscitado!
Esta é a nossa vocação, este é o fim do nosso caminho, este é o destino a que
somos chamados: agora o combate, depois a vitória; agora as duras lutas da
vida, sustentando o nome de Jesus, depois, a palma da vitória, a graça de ser
eternamente abrigado na tenda do coração do Pai e aí, consolados pelo Espí-
rito que Jesus nos deu e que nos glorificará para sempre, nunca mais ter fome
ou sede, nunca mais chorar, nunca mais sentir o calor ardente! Este é o con-
solo supremo, o céu a que tanto aspiramos: ter eternamente Cristo que por nós
morreu como Pastor, ter as nossas lágrimas secadas por Ele que nos dará a
beber do Espírito consolador, rio de água viva que jorra para a vida eterna!

 Mas, tudo isto – que é a herança prometida, a recompensa oferecida –, só
será possível se formos já agora, sinceramente, eficazmente, efetivamente,
ovelhas do Bom Pastor. Será que somos? Eis os sinais de que somos verda-
deiramente suas ovelhas: “as minhas ovelhas escutam a minha voz e Eu co-
nheço-as e elas seguem-me!” Escutar Jesus, de tal modo a ser íntimo d’Ele,
por Ele conhecido; tendo escutado Jesus, seguir Jesus, os nossos passos nos
Seus passos, o nosso caminho no Seu caminho... Estes, que são ovelhas de
Jesus Bom Pastor, recebem já a vida do Cordeiro imolado, vida dada na água
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do Batismo e no sangue da Eucaristia! Estes, não se perderão do rebanho de
Cristo, pois uma vez amados pelo Senhor, uma vez ouvindo-O e seguindo-O,
ninguém os arrancará das mãos do Pai, aquele mesmo cujo amor Jesus reve-
lou, pois que é um só Deus com Ele!

 Coragem! Os tempos não são fáceis! Estão aí as velhas lutas interiores
contra as nossas más tendências, contra os nossos desânimos, contra as nos-
sas friezas, contra as nossas covardias; estão aí as velhas perseguições,
travestidas de novas formas, mas sempre com o mesmo intuito jamais conse-
guido, jamais alcançado: silenciar a Igreja, enfraquecê-la, destruí-la. Na pri-
meira leitura de hoje escutamos onde o amor de Paulo e Barnabé os levaram:
ao centro da Ásia Menor, ao planalto central da Anatólia, atravessando cami-
nhos tão inóspitos, enfrentando a ameaça de ladrões e animais selvagens,
cortando as altíssimas montanhas do Tauro! Onde nos pode levar o amor a
Jesus!... Quão longe nos pode conduzir! Um amor que não mova, que não
desinstale, que não faça seguir, não é amor! Daí Paulo e Barnabé tão longe da
pátria, por amor! Eis Paulo e Barnabé enfrentando a má vontade dos judeus e
as perseguições por amor! Eis Paulo e Barnabé com os demais irmãos em
Cristo cheios de alegria no Espírito Santo por conhecerem Jesus, por ouvirem-
no, por segui-lo, por serem por ele conhecidos! Eis Paulo e Barnabé, eis tantos
cristãos de tantas épocas diante do trono e do Cordeiro, consolados e transfi-
gurados em glória no Reino dos céus!

 Agora é a nossa vez! Fixemos o olhar em Cristo ressuscitado, o Bom
Pastor que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho! Nunca es-
queçamos que temos a cada dia uma decisão a tomar: ouvir ou não o Senhor,
seguir ou não o Senhor, acolher ou não o Salvador! Se o acolhermos de verda-
de, experimentaremos a alegria daqueles pagãos da Anatólia e bendiremos a
Deus. Se não abrirmos para Cristo o nosso coração, restar-nos-á a secura de
uma vida vivida somente para nós, uma vida sem a luz e a suavidade do
Senhor agora e pela eternidade! Não tenhamos medo das nossas fraquezas,
dos momentos de dificuldades. Recordemo-nos que, na leitura do Apocalipse
que escutamos, as vestes dos vitoriosos no céu não estão limpas porque eles
nunca caíram, não estão limpas porque eles foram super heróis. Nada disso!
Estão limpas aquelas vestes porque eles tiveram a coragem de acreditar no
amor redentor de Cristo e, assim, lavaram e alvejaram as vestimentas batismais
no sangue do Cordeiro! Que o precioso sangue de Cristo, Cordeiro imolado e
ressuscitado, nos dê esperança, nos purifique dos pecados e nos leve à vida
eterna com os eleitos dos céus.
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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»

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.
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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:
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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!

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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!
R.: Graças a Deus!...


