
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora, uma vela a ser acesa no momento da celebração. Caso a família queira terminar a                
oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha quem irá              
fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam juntos. 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões e podem ser trocados por outros). 

D.: A terra está repleta do amor de Deus; por sua palavra foram feitos os céus, aleluia. (Salmo                  
32,5-6) 

 

RITOS INICIAIS 

 

Canto: Cristo ressuscitou, aleluia! 
Disponível em: https://youtu.be/9QRDhEJemXg 
 
Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com o amor.  
Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com o amor, aleluia! 
 
Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do                 
amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai. 
 
Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do                 
mundo terá seu final lá na casa do Pai. 
 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo,                  
esteja convosco.  

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: O Senhor ressuscitado se revela como pastor de nossas vidas e manifesta ternura e cuidado                
para com a gente. A alegria da Páscoa enche o universo e nos convida a dar graças a Deus pela                    
vida que nasce da entrega de Jesus. Neste dia Mundial de Oração pelas vocações, rezemos ao                
Senhor para que envie operários para trabalhar na messe.  

Ato penitencial 
 
D.: No início desta celebração, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e              
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 
 
(Breve momento de Silêncio) 
 
D.: Senhor, nossa paz, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 
D.: Cristo, nossa páscoa, tende piedade de nós!  
T.: Cristo, tende piedade de nós!  
 
D.: Senhor, nossa vida, tende piedade de nós!  
T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à               
vida eterna.  
T.: Amém.  
 
D.: No dia em fazemos memória da ressurreição do Senhor rezemos o nosso hino de louvor:  
 
Canto: Glória 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
 
T.: 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, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,                 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado 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 Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.  
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Oração do dia 

D.: 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 nosso Senhor Jesus               
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 
“A vossa Palavra é a luz dos nossos passos.” 
 
Evangelho  
 
L.: Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João (Jo 10,1-10): 
 
Naquele tempo, disse Jesus: ”Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das                
ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o                  
pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as ovelhas                   
pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua                    
frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes                 
fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos”. Jesus contou- -lhes esta parábola, mas               
eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: “Em verdade, em verdade               
vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e                  
assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo;                 
entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para                  
que tenham vida e a tenham em abundância”.  
 
Palavra da Salvação. 
 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 
Meditação 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

Os presentes podem compartilhar o que entenderam do Evangelho proclamado. Em seguida, 
todos cantam: 

Canto: Sou Bom Pastor 
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=DVy1F_96mNg 
 
Maus pastores num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, 
reunir o que é meu. Conduzir e salvar! 
 
Sou Bom Pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu 
lhes darei! 
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Verdes prados e belas montanhas hão de ver o Pastor rebanho atrás. Junto à mim, as ovelhas 
terão muita paz. Poderão descansar! 
 
Profissão de Fé  
 
D.: Celebrando o dia do Senhor, como testemunhas da sua ressurreição, professemos com alegria 
a nossa fé: 
T.: Creio em Deus Pai, todo poderoso... 

A Deus se eleva a nossa prece  

D.: Irmãos e irmãs, a Jesus, Porta por onde as ovelhas entram e saem com segurança, elevemos                 
as nossas preces, suplicando juntos:  
T.: Atendei-nos, ó Bom Pastor!  

L.: Bom Pastor, que apascentais vosso rebanho com solícita caridade, iluminai o Papa Francisco e               
os nossos bispos, para que possam dar a vida pelo rebanho que lhes foi confiado, nós vos                 
pedimos. 
T.: Atendei-nos, ó Bom Pastor!  

L.: Bom Pastor, o vosso povo precisa de bons e santos pastores, despertai em nossas               
comunidades, vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada, nós vos pedimos. 
T.: Atendei-nos, ó Bom Pastor!  

L.: Bom Pastor, nós que reconhecemos a vossa voz; protegei vosso rebanho de quem deseja o                
poder, quem cobiça dinheiro e prestígio. Que as vocações sejam despertadas pelo único desejo              
de cuidar e proteger o vosso povo, nós vos pedimos 
T.: Atendei-nos, ó Bom Pastor!  

L.: Bom Pastor, que por amor dais a vida por vossa ovelhas; diante do avanço da Covid-19,                 
sustentai os profissionais da saúde que lutam para garantir a vida de nossos doentes e               
concedei-nos que, passando por esta provação, possamos reencontrar o caminho da paz, nós vos              
pedimos. 
T.: Atendei-nos, ó Bom Pastor!  

(Preces espontâneas) 

Oração pelas Vocações – Papa Paulo VI 

D.: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos               
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a               
muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis                
como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de               
Deus e de toda a humanidade. Amém.  

T.: Amém.  

D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso...  
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RITOS FINAIS 

Bênção 
 
D.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou                  
como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção. 
T.: Amém.  
 
D.: Abençoe-nos, Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 
Pode concluir-se com a seguinte antífona pascal mariana: 
 
D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
T.: Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 
 
D.: Ressuscitou como disse. Aleluia!  
T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  
 
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!  

 
Canto: Verdades do tempo 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ilg58OE3i3M 
  
Essa é uma canção de amor  
Veja onde está o seu coração  
Coloque-o na palma da mão  
É preciso ofertar  
O amor mais sincero  
O sorriso mais puro e o olhar mais fraterno  
O mundo precisa  
Saber a verdade  
Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou  
Por isso ame mais, abrace mais  
Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar 
Fale mais, ouça mais Vale a pena lembrar que a vida é curta demais 
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ORAÇÃO À MESA 

 

D.: Vem Senhor, à nossa mesa, e dá-nos a alegria da tua presença. Nós te louvamos porque                 
ressuscitado te manifestaste aos discípulos durante uma refeição. A nós que recebemos o dom da               
tua Palavra, concede-nos partilhar estes alimentos em ação de graças; dá-nos um coração             
generoso para repartir o que temos. A ti a glória pelos séculos. Amém. 
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