
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Cristo está vivo, ressuscitou, / Da morte 
vencida, vida nova brotou! 
1. A tristeza que foi companheira da gente / 
Deu lugar à alegria: “O Senhor está vivo!” / 
Sua lei, sua paz, vêm nos deixar contentes; / 
Glória demos ao Pai, que liberta os cativos.
2. “Ide e anunciai”, esta é a nossa missão, / 
Preparar mundo novo pra que haja mais vida. 
/ Solidários na cruz e na ressurreição / À vitória 
final nosso Deus nos convida.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer ao pecado e res-
surgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
- Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova 
Aliança, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos edificais como pedras vivas 
no templo santo de Deus, tende piedade de 
nós!
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos tornais concidadãos dos 
santos no reino dos céus, tende piedade de 
nós!
- Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 

vos damos graças / por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Eterno e Todo-Po-
deroso, conduzi-nos à comunhão das alegrias 
celestes, para que o rebanho possa atingir, 
apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (At 2,14a.36-41 )
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No dia de Pentecostes,14aPedro, de pé, no 
meio dos Onze apóstolos, levantou a voz e 
falou à multidão: 36“Que todo o povo de Isra-
el reconheça com plena certeza: Deus cons-
tituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós 
crucificastes”.37Quando ouviram isso, eles 
ficaram com o coração aflito, e perguntaram 
a Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, o 
que devemos fazer?” 38Pedro respondeu: 
“Convertei-vos e cada um de vós seja batiza-
do em nome de Jesus Cristo para o perdão 
dos vossos pecados. E vós recebereis o dom 
do Espírito Santo. 39Pois a promessa é para 
vós e vossos filhos, e para todos aqueles que 
estão longe, todos aqueles que o Senhor nos-
so Deus chamar para si”. 40Com muitas outras 
palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os 
exortava, dizendo: “Salvai-vos dessa gente 
corrompida!”. 41Os que aceitaram as palavras 
de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, 
mais ou menos três mil pessoas se uniram a 
eles. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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 “O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ!” 
É pelo batismo que a porta da nossa salvação é aberta. Por isso, todos os que foram batizados 

receberam os dons do Espírito Santo para uma vida plena em Deus. E, ouvindo a voz do Bom Pastor, 
que é o Senhor Jesus, unamos os corações e rezemos hoje pelas vocações presbiterais e religiosas, 
por esses homens e mulheres que O seguem anunciando a sua Boa-Nova. Cantemos!



7. SALMO RESPONSORIAL (22 (23))
- O Senhor é o pastor que me conduz; para 
as águas repousantes me encaminha!
- O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. / Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, / e restau-
ra as minhas forças!
- Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. / Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; 
estais comigo com bastão e com cajado; eles 
me dão a segurança.
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à 
vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha 
cabeça; o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me por 
toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habi-
tarei pelos tempos infinitos!

8. SEGUNDA LEITURA (1Pd 2,20b-25 )
Leitura da Primeira Carta de São Pedro.
Caríssimos: 20bSe suportais com paciência 
aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos 
torna agradáveis diante de Deus. 21De fato, 
para isto fostes chamados. Também Cristo 
sofreu por vós deixando-vos um exemplo, a 
fim de que sigais os seus passos. 22Ele não 
cometeu pecado algum, mentira nenhuma 
foi encontrada em sua boca. 23Quando inju-
riado, não retribuía as injúrias; atormentado, 
não ameaçava; antes, colocava a sua causa 
nas mãos daquele que julga com justiça. 24So-
bre a cruz, carregou nossos pecados em seu 
próprio corpo, a fim de que, mortos para os 
pecados, vivamos para a justiça. Por suas feri-
das fostes curados. 25Andáveis como ovelhas 
desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e 
guarda de vossas vidas.  
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 10,1-10 )

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; eu conhe-
ço as minhas ovelhas e elas me conhecem a 
mim.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
† segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus: 1“Em verdade, 
em verdade vos digo, quem não entra no redil 
das ovelhas pela porta, mas sobe por outro 
lugar, é ladrão e assaltante. 2Quem entra pela 
porta é o pastor das ovelhas. 3A esse o por-
teiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; 

ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz 
para fora. 4E, depois de fazer sair todas as que 
são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas 
o seguem, porque conhecem a sua voz. 5Mas 
não seguem um estranho, antes fogem dele, 
porque não conhecem a voz dos estranhos”. 
6Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles 
não entenderam o que ele queria dizer. 7Então 
Jesus continuou: “Em verdade, em verdade 
vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8Todos 
aqueles que vieram antes de mim são ladrões 
e assaltantes, mas as ovelhas não os escuta-
ram. 9Eu sou a porta. Quem entrar por mim, 
será salvo; entrará e sairá e encontrará pas-
tagem. 10O ladrão só vem para roubar, matar 
e destruir. Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância”.  
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do 
céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Irmãos e irmãs, na certeza do amor de Deus 
e de que somos seu rebanho, dirijamos a Ele 
nossas preces, e rezemos:
- Pelo Bom Pastor, ouvi-nos Senhor!
1. Pelo nosso Papa Francisco, nosso Bispo 
Cesar e todos os padres de nossa Diocese 
que, unidos ao Bom Pastor, nos conduzam à 
vida eterna. Rezemos.
2. Pela nossa conversão como comunidade e 
para que possamos sempre manter os nossos 
ouvidos e atenção ao verdadeiro Pastor que é 
o Cristo. Rezemos.
3. Por nossos governantes que, agindo se-
gundo a inspiração do Espírito Santo, possam 
sempre conduzir seus trabalhos com igualda-
de e vida para todos. Rezemos.
(Conclusão feita pelo presidente da celebração)

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Sou Bom Pastor ovelhas guardarei, não te-
nho outro ofício, nem terei, quantas vidas 
eu tiver, eu lhes darei. 
1. Maus pastores num dia de sombra, não cui-
daram e o rebanho se perdeu vou sair pelo 



campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar!
2. Verdes prados e belas montanhas hão de 
ver o Pastor, rebanho atrás junto a mim, as 
ovelhas terão muita paz, poderão descansar.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
CONCEDEI, ó Deus, que sempre nos alegre-
mos por estes mistérios pascais, para que 
nos renovem constantemente e sejam fonte 
de eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. - 
Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (PREFÁCIO 
DA PÁSCOA, II)
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo 
solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado. Por ele, os filhos da luz nascem para a 
vida eterna; e as portas do Reino dos céus se 
abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi 
redimida pela sua e na sua ressurreição res-
surgiu a vida para todos. Transbordando de 
alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, para celebrar vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
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 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.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresen-
tamos para serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, 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 CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 

E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
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 vin-
da, nós vos oferecemos em ação de graças 
este sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igre-
ja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, seja-
mos repletos do Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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, o nosso Bispo Cesar, com os bis-
pos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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 saciar-
-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-



54º DIA DA JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÕES PELAS VOCAÇÕES 
PRESBITERIAIS E RELIGIOSAS 

No Evangelho, Jesus nos diz que Ele é a porta: “Eu sou a porta, se alguém entrar por 
mim, será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem...” (Jo 10,9).

Nesta afirmação de si mesmo, Jesus nos convoca a acreditar na sua salvação não como 
em um homem qualquer, mas naquele que, unido ao Pai e no único Pastor, nos levará à 
Salvação Eterna.

Neste contexto, rezemos hoje por todos aqueles que de uma forma muito especial soube-
ram ouvir a voz do Bom Pastor e a Ele dedicam a sua vida à Missão de Evangelizar.

Lembremo-nos dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas que passaram e que ainda 
estão em nossas comunidades levando a todos a voz do Bom Pastor. A eles e elas o Papa 
Francisco lhes dirige em sua carta ao 54º Dia da Jornada Mundial de orações pelas Voca-
ções Presbiterais e Religiosas.

A Igreja precisa de sacerdotes confiantes e serenos porque descobriram o verdadeiro 
tesouro, ansiosos por fazê-lo conhecer jubilosamente a todos (cf. Mt 13,44).
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LEITURAS DA SEMANA:

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: 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. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus, que pela ressurreição do seu Filho úni-
co vos deu a graça da redenção e vos adotou 
como filhos e filhas, vos conceda a alegria de 
sua bênção. - Amém.
- Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a he-
rança eterna. - Amém.
- E, vivendo agora retamente, possais no céu 
unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressus-
citastes no batismo.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
- Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-
-vos com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu 
vou... / É o Senhor que me leva a descansar. / 
Junto às fontes de águas puras, repousantes, 
eu vou! / Minhas forças o Senhor vai animar.
Tu és, Senhor, o meu Pastor! / Por isso nada 
em minha vida faltará... (2x)
2. Nos caminhos mais seguros junto d’Ele 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.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)


