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Celebrando neste domingo do Bom 
Pastor, o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, a todos acolhemos 
fraternalmente para esta Eucaristia. 
Pertencentes ao rebanho de Cristo, 
pelo Batismo, somos convidados 
a ouvir a sua voz e a nos deixar ser 
conduzidos por Ele, para que tenha-
mos a vida em plenitude. Jesus Res-
suscitado é o Bom Pastor que nos 
conduz aos prados verdejantes do 
Reino do Céu. Guiados pelo Senhor, 
em cada Eucaristia, demos graças 
a Deus pelo seu cuidado amoroso 
para conosco.
 
Procissão de Entrada (Fx. 79 – CD 2)
Cristo venceu, aleluia! Ressusci-
tou, aleluia! O Pai lhe deu glória e 
poder, eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu; 
brilhante luz iluminou as trevas, nós 
fomos salvos para sempre!
2. Suave aurora veio anunciando, que 
nova era foi inaugurada, nós fomos 
salvos para sempre!
3. No coração de todos nós renasce 
a esperança de um novo tempo, nós 
fomos salvos para sempre!

Saudação 
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nos-
sa fé, pela ação do Espírito Santo, es-
teja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Ato Penitencial (Fx. 80 – CD 2)
Pres.: Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia 
com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos me-
nos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor. (Silêncio)
1. Confesso a Deus Pai todo-pode-
roso e a vós, irmãos, confesso que 
pequei por pensamentos, palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa. 
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, 
piedade de mim! 
2. E peço à Virgem Maria, aos santos 
e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que 
rogueis a Deus, que é Pai podero-
so, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós. 
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Cristo, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.

Hino de Louvor (Fx. 82– CD 2)
Glória, glória, glória, aleluia! Gló-
ria, glória, glória, aleluia! Glória, 
glória, glória a Deus nos altos céus, 
paz na terra a todos nós!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos; damos glória ao vos-
so nome, vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigê-
nito do Pai; vós, de Deus, Cordeiro 
Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso Intercessor, acolhei nossos pe-

didos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssi-
mo, o Senhor, com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor!

Oração do Dia
Deus eterno e todo-poderoso, con-
duzi-nos à comunhão das alegrias 
celestes, para que o rebanho possa 
atingir, apesar de sua fraqueza, a for-
taleza do Pastor. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Refrão Meditativo (Fx. 84 – CD 2) 
O Sol nasceu, é novo dia! Bendito 
seja Deus, quanta alegria! 

1ª Leitura (At 2,14a.36-41) 
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 Israel reco-
nheça com plena certeza: Deus cons-
tituiu Senhor e Cristo a este Jesus 
que vós crucificastes”. 37Quando ou-
viram isso, eles ficaram com o cora-
ção aflito, e perguntaram a Pedro e 
aos outros apóstolos: “Irmãos, o que 
devemos fazer?” 38Pedro respondeu: 
“Convertei-vos e cada um de vós seja 
batizado 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 nosso Deus chamar para si”. 
40Com muitas outras palavras, Pedro 
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lhes dava testemunho, e os exortava, 
dizendo: “Salvai-vos dessa gente cor-
rompida!” 41Os que aceitaram as pala-
vras de Pedro receberam o batismo. 
Naquele dia, mais ou menos três mil 
pessoas se uniram a eles. Palavra do 
Senhor.
Ass.: Graças a Deus. 

Salmo Responsorial 22(23) 
(Fx. 89– CD 2)
O Senhor é o pastor que me con-
duz; para as águas repousantes me 
encaminha.
1. O Senhor é o pastor que me con-
duz; * não me falta coisa alguma.  
Pelos prados e campinas verdejan-
tes * ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, * 
e restaura as minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais se-
guro, * pela honra do seu nome. Mes-
mo que eu passe pelo vale tenebro-
so, * nenhum mal eu temerei; estais 
comigo com bastão e com cajado; * 
eles me dão a segurança!
3. Preparais à minha frente uma 
mesa, * bem à vista do inimigo, e 
com óleo vós ungis minha cabeça; * 
o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de se-
guir-me * por toda a minha vida; e, 
na casa do Senhor, habitarei * pelos 
tempos infinitos. 

2ª Leitura (1Pd 2,20b-25)
Da Primeira Carta de São Pedro
Caríssimos: 20bSe suportais com pa-
ciência aquilo que sofreis por ter 
feito o bem, isto vos torna agradá-
veis 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 pe-
cado algum, mentira nenhuma foi 
encontrada em sua boca. 23Quando 
injuriado, não retribuía as injúrias; 
atormentado, não ameaçava; antes, 
colocava a sua causa nas mãos da-
quele que julga com justiça. 24Sobre 
a cruz, carregou nossos pecados 
em seu próprio corpo, a fim de que, 
mortos para os pecados, vivamos 
para a justiça. Por suas feridas fostes 
curados. 25Andáveis como ovelhas 
desgarradas, mas agora voltastes ao 
pastor e guarda de vossas vidas. Pa-
lavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Aclamação ao Evangelho 
(Fx. 93– CD 2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu 
conheço as minhas ovelhas e elas me 
conhecem a mim.

Evangelho (Jo 10,1-10)
— O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
Ass.: 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 assal-
tante. 2Quem entra pela porta é 
o pastor das ovelhas. 3A esse o 
porteiro abre, e as ovelhas escu-
tam a sua voz; ele chama as ove-
lhas 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 parábo-
la, mas eles não entenderam o 
que ele queria dizer. 7Então Je-
sus 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 escutaram. 9Eu sou a por-
ta. Quem entrar por mim, será 
salvo; entrará e sairá e encontra-
rá pastagem. 10O ladrão só vem 
para roubar, matar e destruir. Eu 
vim para que tenham vida e a te-
nham em abundância”. 

— Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Profissão de Fé 
Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. E em Je-
sus Cristo, seu único Filho, nosso Se-
nhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; nasceu da virgem 
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. 
Desceu à mansão dos mortos; res-
suscitou ao terceiro dia, subiu 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 ca-
tólica; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressurrei-
ção da carne; na vida eterna. Amém.

Preces:  
Pres.: Irmãs e irmãos, dirijamos as 
nossas preces ao Pai, que em Jesus, 
o Bom Pastor, guia e ampara o seu 
povo.
Ass.: Guiai-nos, Senhor, em vossos 
caminhos.
1. Senhor, nós vos pedimos pela Igre-
ja. Tornai-a um espaço especial para 
o cuidado com o rebanho de Cristo. 
2. Senhor, nós vos pedimos por nos-
sas pastorais. Iluminai os agentes de 
pastoral em sua missão evangeliza-
dora. 
3. Senhor, nós vos pedimos pelos tra-
balhadores. Fortalecei- os e amparai-os 
em seu ofício.
4. Senhor, nós vos pedimos pelos 
vocacionados. Inspirai-lhes uma res-
posta generosa ao serviço em vossa 
Messe. 

(Outras intenções da comunidade)
Pres.: Deus Providente, ouvi as pre-
ces que vos confiamos em nome de 
vosso Filho Jesus, o Bom Pastor, que 
convosco, vive e reina na unidade do 
Espírito Santo. 
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Procissão das Ofertas (Fx. 96– CD 2)
Pão e vinho, Pai, poremos nesta 
mesa uma vez mais. É um pouco 
do que temos pelo muito que nos 
dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o 
Cristo o que nos faz? Vem morrer cru-
cificado, para vir ressuscitado e nos 
dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser 
o nosso irmão. E para termos, de ver-
dade, só amor, fraternidade, Ele deu-
-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para 
nosso redentor. Pra livrar-nos do 
egoísmo, Ele sopra – é simbolismo, e 
nos dá o santo amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser, do 
mundo, a salvação. Mas Jesus, que 
nos quer tanto, pelo Espírito que é 
Santo, nos confiou sua missão.

LiturgiA EucArísticA
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Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oferendas
Concedei, ó Deus, que sempre nos 
alegremos por estes mistérios pas-
cais, para que nos renovem constan-
temente e sejam fonte de eterna ale-
gria. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Oração Eucarística II
Prefácio da Páscoa, V, p. 425
Santo (Fx. 97 – CD 2)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus. 
Pres.: Demos graças ao Senhor, nos-
so Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salva-
ção.
Pres.: Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste tempo sole-
ne em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Pela oblação de seu corpo, 
pregado na Cruz, levou à plenitude 
os sacrifícios antigos. Confiante, en-
tregou em vossas mãos seu espírito, 
cumprindo inteiramente vossa san-
ta 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:
Santo, Santo, Santo é o Senhor 
Deus do universo, do céu e da ter-
ra. Hosana, hosana, hosana nas al-
turas. Bendito o que vem em nome 
do Senhor. Hosana nas alturas, nas 
alturas.
CP Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. 
CC Santificai, poiS, eStaS oferendaS, derra-
mando Sobre elaS o voSSo eSpírito, a fim de 
que Se tornem para nóS o corpo e † o San-
gue de JeSuS criSto, voSSo filho e Senhor 
noSSo.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

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.
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.

Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, vinde, Senhor Jesus! 
CC 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 presen-
ça e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
e nóS voS SuplicamoS que, participando do 
corpo e Sangue de criSto, SeJamoS reuni-
doS pelo eSpírito Santo num Só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo in-
teiro: que ela cresça na caridade, com 
o papa Francisco, com o nosso bispo 
Miguel e todos os ministros do vosso 
povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
2C Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-
-os junto a vós na luz da vossa face.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos ser-
viram, a fim de vos louvarmos e glori-
ficarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

CP/CC Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
Ass.: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

Fração do Pão (Fx. 100– CD 2)
Pres.: O Senhor nos comunicou o 
seu Espírito. Com a confiança e a li-
berdade de filhos, digamos juntos:  
Pai nosso... 
Pres.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
Pres.: 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 uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu.
Pres.: No Espírito de Cristo ressuscita-
do, saudai-vos com um sinal de paz.
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Provai e vede como o Senhor 
é bom; feliz de quem nele encontra 
seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.
Pres./Ass.: Senhor, eu não sou dig-
no (a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo (a).

Procissão da Comunhão 
(Fx. 102– CD 2)
1. Antes da morte e ressurreição de 
Jesus, ele, na Ceia, quis se entregar: 
deu-se em comida e bebida pra nos 
salvar.
E quando amanhecer o dia eterno, 
a plena visão, ressurgiremos por 
crer nesta Vida escondida no Pão.
2. Para lembrarmos a morte, a cruz 
do Senhor, nós repetimos, como ele 
fez: gestos, palavras, até que volte 
outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor 

rito dE comunhão
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dos irmãos e nos prepara a glória do 
céu. Ele é a força na caminhada pra 
Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por 
Deus Pai! Quem o recebe, não morre-
rá; no último dia vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para 
nós! Esta verdade vai anunciar a toda 
a terra, com alegria, a cantar. 

(Silêncio Sagrado)

Oração depois da Comunhão
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.
Ass.: Amém.

Oração do 3° Ano Vocacional 
Senhor Jesus, enviado do Pai e Un-
gido do Espírito Santo, que fazeis os 

corações arderem e os pés se colo-
carem a caminho, ajudai- -nos a dis-
cernir a graça do vosso chamado e 
a urgência da missão. Continuai a 
encantar famílias, crianças, adoles-
centes, jovens e adultos, para que 
sejam capazes de sonhar e se en-
tregar, com generosidade e vigor, a 
serviço do Reino, em vossa Igreja e 
no mundo. Despertai as novas gera-
ções para a vocação aos Ministérios 
Leigos, ao Matrimônio, à Vida Consa-
grada e aos Ministérios Ordenados. 
Maria, Mãe, Mestra e Discípula Mis-
sionária, ensinai-nos a ouvir o Evan-
gelho da Vocação e a responder com 
alegria. Amém!

RITOS FINAIS

Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.

Pres.: Deus, que pela ressurreição do 
seu Filho único vos deu a graça da 
redenção e vos adotou como fi lhos 
e fi lhas, vos conceda a alegria de sua 
bênção. 
Ass.: Amém.
Pres.: Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conceda, 
por sua graça, a herança eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: E, vivendo agora retamente, 
possais no céu unir-vos a Deus, para 
o qual, pela fé, já ressuscitastes no 
batismo.  
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho † e Espírito Santo. 
Ass.: Amém.
Pres.: Levai a todos a alegria do Se-
nhor ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
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LEiturAs dA sEmAnA - oitAvA dA PÁscoA

Seg.: At 11,1-18; Sl 41(42),2.3 e 42(43),3.4 (R. cf. Sl 41(42), 
3a); Jo 10,11-18 (O Bom Pastor); 
Ter.:  Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, Memória At 
11,19-26; Sl 86(87),1-3.4-5.6-7 (R. Sl 116(117),1a); Jo 10,22-30; 
Qua.: São Filipe e São Tiago Menor, Apóstolos, Festa 
1Cor 15,1-8; Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a); Jo 14,6-14;
Qui.:  At 13,13-25; Sl 88(89),2-3.21-22.25 e 27 (R. cf. 2a); 
Jo 13,16-20; 
Sex.: At 13,26-33; Sl 2,6-7.8-9.10-11 (R. 7); Jo 14,1-6; 
Sab.: At 13,44-52; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R. 3cd); Jo 14,7-14.

3º Ano vocAcionAL do BrAsiL
Rezemos pelas vocações:

O Maria, mulher de fé, ensina-nos a acreditar na pro-
messa do Senhor e a ir ao encontro de nossos irmãos  
e irmãs para servi-los. Te confi amos de modo espe-
cial todas as famílias para que sejam lugares de en-
contro, dialogo e despertar vocacional. 
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a 
messe é grande e os operários são  poucos.

ritos FinAis

Cristo, Bom Pastor: ternura e proximidade
Jesus é o pastor - assim o vê Pedro - que vem para salvar, para salvar 
as ovelhas errantes: éramos nós. E no salmo 22 que lemos depois 
desta leitura, repetimos: “O Senhor é meu pastor: nada me faltará” 
(v. 1). A presença do Senhor como pastor, como pastor do rebanho. 
E Jesus, no capítulo 10 de João, que lemos, apresenta-se como 
pastor. De facto, não só o pastor, mas a “porta” por onde se entra 
no rebanho (cf. v. 8). Todos aqueles que vieram e não entraram por 
aquela porta eram ladrões e assaltante ou queriam aproveitar-se 
do rebanho: os falsos pastores. E na história da Igreja tem havido 
muitos destes que exploraram o rebanho. Eles não estavam 
interessados no rebanho, mas apenas em fazer carreira, ou política 
ou dinheiro. Mas o rebanho conhecia-os, sempre os conheceu e ia à 
procura de Deus pelo seu caminho.
Mas quando há um bom pastor que leva em frente, há o rebanho 
que vai em frente. O bom pastor ouve o rebanho, guia o rebanho, 
cura o rebanho. E o rebanho sabe distinguir os pastores, não erra: 
o rebanho confi a no bom pastor, confi a em Jesus. Só o pastor que 
se assemelha a Jesus dá confi ança ao rebanho, porque Ele é a 
porta. O estilo de Jesus deve ser o estilo do pastor, não há outro. 
Mas até Jesus, o bom pastor, como diz Pedro na primeira leitura, 
«pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, 
para que sigais as suas pisadas: o qual não cometeu pecado, nem 

na sua boca se achou engano; o qual, quando o injuriavam, não 
injuriava, e quando padecia não ameaçava» (1 Pd 2, 21-23). Ele era 
manso. Um dos sinais do bom Pastor é a mansidão. O bom pastor 
é manso. Um pastor que não é manso não é um bom pastor. Ele 
tem algo escondido, porque a mansidão se mostra como é, sem 
se defender. Pelo contrário, o pastor é terno, tem essa ternura da 
proximidade, conhece todas as ovelhas pelo nome e cuida de cada 
uma como se fosse a única, a ponto que, ao chegar a casa depois 
de um dia de trabalho, cansado, percebe que lhe falta uma, sai para 
trabalhar outra vez para a procurar e [encontrá-la] leva-a consigo, 
carrega-a sobre os ombros (cf. Lc 15, 4-5). Este é o bom pastor, este 
é Jesus, que nos acompanha a todos no caminho da vida. E esta 
ideia do pastor, esta ideia do rebanho e das ovelhas, é uma ideia 
pascal. A Igreja, na primeira semana da Páscoa, canta aquele lindo 
hino para os recém-batizados: “Estes são os novos cordeiros”, o hino 
que ouvimos no início da Missa. É uma ideia de comunidade, de 
ternura, de bondade, de mansidão. É a Igreja que Jesus quer, e Ele 
salvaguarda esta Igreja.
Este é um domingo bonito, é um domingo de paz, é um domingo 
de ternura, de mansidão, porque o nosso Pastor cuida de nós. “O 
Senhor é meu pastor, nada me faltará”. (Sl 22, 1). Papa Francisco – 
Homilia 4º Domingo da Páscoa de 2020


