
 
 

 

Eu sou o Bom Pastor! 

Conheço as minhas 

ovelhas. 

 

O Senhor é o meu pastor,  

nada me faltará. 

Ele chama a cada um de nós  pelo nome, 

e conduz-nos pelos melhores caminhos 

Segui-lo-emos, porque O conhecemos, 

Não seguiremos quem nos quer levar por 

maus caminhos 

O Senhor é o meu pastor,            

nada me faltará  

Mesmo que tenhamos que passar por 

situações difíceis, 

não temos medo porque Ele,                          

o Bom Pastor, nos ajuda. 

Protege-nos dos nossos inimigos e do mal. 

Porque veio para que tenhamos a vida eterna. 

O Senhor é o meu pastor,                

nada me faltará 



Leitura: Actos 2, 14
a
. 36 - 41 

Leitura dos Actos dos Apóstolos

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou 

ao povo:  

-  Não tenhais dúvidas: o Jesus que vós crucificastes, era o Messias enviado por 

Deus. 

Ouvindo isto, sentiram todos uma grande tristeza e arrependimento e 

perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:  

- Que havemos de fazer, irmãos? 

Pedro respondeu-lhes  

- Convertei-vos, e pedi para serdes baptizados em nome de Jesus Cristo, para vos 

serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito santo, porque a 

promessa desse dom é para vós, para os vossos descendentes, e para todos os 

que, de longe, aceitarem o chamamento do Senhor nosso Deus. 

E com muito entusiasmo, continuava a chamá-los: 

- Juntai-vos a nós e salvai-vos 

Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o Baptismo e, naquele dia, 

juntaram-se aos discípulos cerca de três mil pessoas. 
 

Evangelho: Jo 10, 14 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus: 

-   Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que não entra no redil das ovelhas 

pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra 

pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas 

conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para 

fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e 

as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se fôr um estranho, as 

ovelhas não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos 

estranhos. 

Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que 

queria dizer. Jesus continuou: 

-   Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que 

vieram antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. 

Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai 

do redil e encontra a pastagem. Quando vem um ladrão, é para roubar, matar e 

destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham a verdadeira vida. 



- 

 

Preenche os espaços abaixo usando as letras do código, para encontrares 

uma frase de Jesus: 

 

 
 

ESTA SEMANA, SEMPRE QUE TIVERES VONTADE DE FAZER ALGUMA COISA QUE 

NÃO DEVES, VAIS PEDIR A JESUS, O TEU BOM PASTOR, QUE TE AJUDE A SEGUIR O 

CAMINHO CERTO, E TE DÊ CORAGEM PARA VENCER A TENTAÇÃO. 



 
 

Mãe! 
Hoje quero acordar 

E Ter-te junto a mim; 

Quero hoje cantar 

Poemas de amor sem fim! 

Com a luz do teu olhar 

Vou semear esperança 

Pelo tempo vou voar 

Sentir que sou criança. 

Teu carinho e ternura 

Abraçam todo o mundo. 

Teu sorriso de candura 

Certeza de amor profundo. 

Teu rosto puro e lindo 

É a luz de um novo dia. 

É espaço infindo 

De amor, paz e alegria 

Tu és o sol num novo 

amanhecer! 

Tu és farol, a vida a 

renascer! 

Maria! Maria! És poema 

de amor! 

És minha mãe e Mãe do 

meu Senhor! 



 



 

 

 


