
Encontro do 4º Domingo da Páscoa 

26 de abril de 2015 - Ano B 

Tema: Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida por seu rebanho 

 

Acolhida: (O animador se preferir, pode fazer a acolhida espontânea). Ou: 

Irmãos sejam todos bem-vindos a este encontro. Que estejamos como ovelhas reunidas 

pelo sangue de Jesus Cristo, Nosso Salvador, que morreu, mas que verdadeiramente 

ressuscitou. Iniciemos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. T. Amém. 

 

Motivando o Encontro: 

Vamos ouvir o evangelho que nos fala que DEUS é Bom e nos envia Seu Filho, qual 

Bom Pastor, que livremente dá a vida por suas ovelhas. 

 

Leitura do Evangelho: Jo 10, 11-18 

 

Reflexão: 
No texto que acabamos de ouvir, Jesus diz-nos: Minhas ovelhas escutam a minha voz. 

Eu as conheço e elas seguem-me, Eu dou-lhes a vida eterna. Eu sou a porta… Quem 

entrar por mim, será salvo; entrará e sairá, e encontrará pastagem! Entrará efetivamente, 

abrindo-se à fé, sairá passando da fé à visão e contemplação e encontrará pastagem no 

banquete da comunhão. 

 

Questionamentos: 

1-Neste nosso mundo dominado pela ciência, pela economia, pela técnica, etc. onde 

deveremos buscar a salvação? 

2- Para viver nossa fé cristã, onde escutaremos a voz do Bom Pastor? 

3- O que entendo por verdes pastagens? O que nos está faltando para vivermos as 

alegrias das verdes pastagens? 

 

Contemplação: (Colocar fundo musical suave). 

Que neste momento elevemos nosso coração ao alto! Procuremos alcançar essa 

pastagem. Que a própria alegria dos bem-aventurados nos estimule a que a nossa fé se 

afervore nas verdades que acreditamos: inflama-se o nosso coração pelas coisas do céu. 

 

Preces: 

- Pai Santo, pedimos-vos por Vosso Filho glorificado: dai alegria aos infelizes, libertai 

os prisioneiros, curai os doentes e estendei à humanidade inteira os benefícios de vossa 

redenção. Rezemos: T: - Senhor, escutai a nossa prece. 

- Pai Santo, pedimos-vos que todos deem testemunhos unânimes do Evangelho de 

Cristo e se tornem cada vez mais sinais de fé e portadores da mensagem de Salvação. 

Rezemos:... 

- Pai Santo, pedimos-vos pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Nelson, pelos 

presbíteros e por todos aqueles que contribuem na missão pastoral da Igreja, para que 

sejam mensageiros de Vosso Evangelho. Rezemos:... 

 

Oração: 
Senhor, abri os nossos corações, para que a vossa Palavra que é viva e eficaz, possa 

sempre penetrar em todo nosso ser e ecoar em nossa vida. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 



Compromisso para a semana: 

Levar a um pobre ou a um enfermo a palavra de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. 

 

Encerramento: 
Peçamos, com alegria Pascal, a intercessão de Maria, nossa mãe, rezando uma dezena 

do Rosário, entregando toda a nossa vida ao Bom Pastor. 
 


