
4º DOMINGO DA PÁSCOA 
DIA DAS MÃES 

Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações Sacerdotais e Religiosas

A .  I r m ã o s  e  i r m ã s , 
transbordando de alegria 
pascal, hoje celebraremos 
a Eucar is t ia  pedindo ao 
Senhor da Messe que envie 
operários para trabalharem na 
construção do seu Reino entre 
nós. Rendemos graças também 
por todas as mães, que são os 
sinais mais visíveis do amor de 
Deus. Com fé, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. Como membro desta Igreja peregrina, / recebi de 

Jesus Cristo uma missão: / de levar a Boa-Nova 
a toda a gente, / a verdade, a paz e o perdão. 

Envia, envia, Senhor, / operários para a messe! /  
Escuta, escuta esta prece. / Multidões te esperam, 
Senhor. (bis) 
2. Por caminhos tão difíceis / muita gente vai 

andando, sem ter rumo e direção. / Não 
conhecem a verdade do Evangelho, / que 
liberta e dá força ao coração.

3. A missão nos acompanha dia a dia, / na escola, 
no trabalho e no lar. / Precisamos ser no mundo 
testemunhas, / pra que Deus possa em nós se 
revelar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus 
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer 
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a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão 
do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas 
abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-
nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade 
de nós, pecadores (pausa).

S. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

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

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, 
glória, glória a Deus nos altos céus, / paz na 
terra a todos nós.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus! 

/ Adoramos, bendizemos, glória a Deus! / 
Damos glória ao vosso nome, glória a Deus! / 
Vossos dons agradecemos.

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! / Unigênito 
do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus, cordeiro santo, 
glória a Deus! / Nossas culpas perdoai.

3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! 
/ Como nosso intercessor, glória a Deus! / 
Atendei nossos pedidos, glória a Deus! / 
Atendei nosso clamor.

4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O 
altíssimo Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito 
Divino, glória a Deus! / De Deus Pai o resplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

RITOS INICIAIS



A. Nós ouvimos a voz do 
Senhor, o conhecemos e o 
seguimos. Somos também 
chamados a anunciar a vitória 
de Cristo a todos, pois essa é a 
vontade do Pai, a fim de que 
ninguém neste mundo fique 
desamparado. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (At 13,14.43-52)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, 
chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na 
sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos 
judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo 
seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, 
os dois insistiam para que continuassem fiéis à 
graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda 
a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 
Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram 
cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se 
ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, 
Paulo e Barnabé declararam: “Era preciso anunciar 
a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a 
rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, 
sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque 
esta é a ordem que o Senhor nos deu: ‘Eu te 
coloquei como luz para as nações, para que leves 
a salvação até os confins da terra”’. Os pagãos 
ficaram muito contentes, quando ouviram isso, 
e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que 
eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. 
Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se 
por toda a região. Mas os judeus instigaram as 
mulheres ricas e religiosas, assim como os homens 
influentes da cidade, provocaram uma perseguição 
contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu 
território. Então os apóstolos sacudiram contra eles 
a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. 
Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e 
do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [SI 99 (100)] 
Sabei que o Senhor, só ele, é Deus; / nós somos 
seu povo e seu rebanho.
•	 Aclamai	o	Senhor,	ó	terra	inteira,	/	servi	ao	Senhor	

com alegria, / ide a ele cantando jubilosos! 
•	 Sabei	que	o	Senhor,	só	ele,	é	Deus.	/	Ele	mesmo	

nos fez e somos seus, / nós somos seu povo e 
seu rebanho.

•	 Sim,	é	bom	o	Senhor	e	nosso	Deus,	/	sua	bondade	
perdura para sempre, / seu amor é fiel eternamente!

8. SEGUNDA LEITURA (Ap 7,9.14b-17)
Leitura do livro do Apocalipse de São João.
Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas 
as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém 
podia contar. Estavam de pé diante do trono e do 

Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas 
na mão. Então um dos anciãos me disse: “Esses 
são os que vieram da grande tribulação. Lavaram 
e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. 
Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam 
culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está 
sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca 
mais terão fome, nem sede. Nem os molestará o 
sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, 
que está no meio do trono, será o seu pastor e os 
conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará 
as lágrimas de seus olhos”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, 
aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor. / Eu conheço 
minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.

10. EVANGELHO (Jo 10, 27-30)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus: “As minhas ovelhas 
escutam a minha voz, eu as conheço e elas me 
seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais 
se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha 
mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior 
que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão 
do Pai. Eu e o Pai somos um”. Palavra da Salvação.      
T. Glória a vós, Senhor.
 
11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. “Sim, é bom o Senhor e nosso Deus; sua 
bondade perdura para sempre”. Na certeza do 
amor de Deus e de que somos seu rebanho, 
dirijamos a Ele nossa prece confiante:

L. Senhor, enviai operários para a vossa messe, a 
fim de que homens e mulheres sejam testemunhas 
do vosso amor e esperança. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, dai força e perseverança a todos 
os bispos, padres, diáconos, seminaristas, 
vocacionados, consagrados e consagradas, a 
fim de que anunciem o vosso amor por meio da 
alegria de estarem a serviço. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, cumulai de bênçãos todas as mães, 
acolhei no festim da eternidade as mães 
falecidas, consolai as que perderam seus filhos 
e recompensai aquelas que se tornaram mães 
de coração. Que vossa Igreja seja sempre Mãe 
amorosa que acolhe a todos. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

(Preces da comunidade)
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S. Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. 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 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz 
presente pelo mundo inteiro; que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com o nosso 
bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs 
que morreram na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida; acolhei-os junto 
a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São Jose, seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos 
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. Vou sair pelos prados, buscando / ovelhas que 

estão sem pastor, / eu as trarei com carinho/ de 
volta sem fome, ou temor! / Nos meus ombros, 
ovelhas feridas, / sem dor, poderão descansar! / 
Devolverei os seus campos, / darei novamente 
a paz!

S. Pai Santo, Senhor da messe, ouvi a oração do 
vosso povo e não permitais que os frutos da colheita 
se percam por falta de trabalhadores. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Como rebanho que ouve a 
voz do Pastor, apresentemos ao 
Pai o pão e o vinho, e também 
a nossa prece por todos aqueles 
que dizem seu sim. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Sou Bom Pastor, ovelhas guardarei. / Não tenho 
outro oficio nem terei. / Quanta vida eu tiver 
eu lhes darei!
1. 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.

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 SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja.
S. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos 
por estes mistérios pascais, para que nos renovem 
constantemente e sejam fonte de eterna alegria. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio da Páscoa, IV (Missal, p.424)
“A restauração do universo pelo mistério pascal”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, 
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu 
corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os 
sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas 
mãos seu espírito, Cumprindo inteiramente vossa 
santa vontade, Revelando-se, ao mesmo tempo, 
Sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, 
transbordamos de alegria pascal, e celebramos 
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, ...
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

LITURGIA EUCARÍSTICA



Sou Rei, sou o Bom Pastor! / Vinde ao banquete 
que vos preparei, / e fome jamais tereis! / A quem 
vamos, ó Senhor? / Só Tu tens palavras de vida 
e te dás em refeição!
2. Maus pastores que perdem ovelhas, / distante 

de mim os terei; / Noutras pastagens, seguras, 
/ pastores fiéis chamarei. / Novo Reino farei do 
meu povo, / rebanho sem mais opressão: / Todos 
serão conduzidos / à vida por minhas mãos!

3. Sou a porta segura do aprisco, / rebanho feliz 
eu farei: / De todo o mal e injustiça, / ovelhas 
eu defenderei! / Mercenários, que fogem pra 
longe, / deixando o rebanho ao léu, / não terão 
parte comigo, / no Reino que vem do céu!

4. Se uma ovelha deixar o meu campo, / e outro 
caminho seguir, / deixo o rebanho seguro / e 
vou procurar a infeliz. / Ao trazê-la, haverá 
alegria, / e os anjos do céu vão cantar, / será a 
festa da volta: / Rebanho vai se alegrar!

Ou:
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 (bis).
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.

3. Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou: / 
Um lugar em sua mesa me preparou. / Ele unge 
minha fronte e me faz ser feliz, / E transborda 
a minha taça em seu amor.

4. Com alegria e esperança caminhando, eu vou. 
/ Minha vida está sempre em suas mãos. / E na 
casa do Senhor eu irei habitar, / E este canto 
para sempre irei cantar.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) 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.
T. Amém.

19. BÊNÇÃO PARA AS MÃES
[o sacerdote convida as mães para virem até junto 
do presbitério, ou pede para que fiquem de pé nos 
seus lugares, ou do modo que for conveniente, e 
procede a bênção]
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LITURGIA SEMANAL
2a feira: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,1-10;
3a feira: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30.
4a feira: At 12,24–13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50. 
5a feira: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13,16-20.
6a feira: At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6.
Sábado: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17.
5º DP: At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35.

S. Ó Deus, criador e protetor da vida humana, 
que vos dignastes dar a estas vossas servas a 
alegria da maternidade, recebei benignamente os 
nossos louvores e ouvi com bondade as nossas 
súplicas: guardai-as de todo o mal, acompanhai-
as sempre nos caminhos desta vida, até que um 
dia sejam por vós recebidas na felicidade da 
morada celeste. P.C.N.S.
T. Amém.

20. ENVIO
A. A Liturgia de hoje nos apresenta Jesus, o Bom 
Pastor, e nos impulsiona a ouvir sua voz. Nossa 
missão é fazer com que a voz do Senhor seja 
ouvida por todas as pessoas, para que todos 
façam a experiência de seu amor, como as mães, 
que amam incondicionalmente, mostrando a 
nós um pouco da grandeza do amor de Deus. 
Partamos em missão, e nunca nos esqueçamos 
de rezar pelas vocações. Preparemo-nos para 
receber a bênção. 

21. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
Tempo Pascal (Missal, p.522)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único 
vos deu a graça da redenção e vos adotou como 
filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
T. Amém!
S. Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança 
eterna.
T. Amém!
S. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-
vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho 
e Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. CANTO 
Aleluia, aleluia! / Hoje a morte foi vencida. / O 
Senhor é nossa Páscoa, / nossa luz, verdade e vida.
1. Vamos em paz, conosco vai / Cristo Jesus 

ressuscitado. / Hoje teu povo nasce de novo / 
da fonte viva do teu lado.

2. Vamos na paz que tu nos dás, / Cristo Jesus 
libertador. / Dá-nos viver, firmes na fé, / teu 
mandamento de amor.


