
 
 

 
 

 

 
 

O Bom Pastor 

chama-nos para o 

ajudar  
 

 

 

 

No Evangelho de hoje Jesus diz-nos que é o 

Bom Pastor.  

Com isso, Jesus quer dizer que nos conhece a 

todos e gosta muito de todos nós. Jesus quer 

que sejamos bons e protege-nos das más 

tentações. Sempre que alguém se desvia do 

bom caminho, Jesus fica muito triste e faz os 

possíveis para que voltemos a ser bons. 

Como Jesus já não está em pessoa junto de nós, 

deixou outros pastores, os Senhores Padres, que 

nos ajudam a seguir no bom caminho, e nos 

lembram o que Jesus quer para nós. 

É muito importante que haja sempre Senhores 

Padres para conduzirem o povo de Deus, por 

isso hoje rezamos pelas vocações, para que haja 

muitos rapazes que queiram ser Padres. 

Mas a vocação não é só para ser Padre, mas 

para cada um se sentir chamado por Jesus a 

servir os outros, na medida das suas 

possibilidades.



Leitura: Actos 4, 8 -12 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Pedro cheio do Espírito Santo, disse-lhes:  

- Chefes do povo e anciãos, hoje perguntam-nos o que foi feito a um doente e 

como é que ele foi curado. Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel: é em 

nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou 

dos mortos, é por Ele que este homem se encontra perfeitamente curado. 

Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se  a 

pedra principal. E em nenhum outro há salvação, pois não existe mais ninguém 

que nos possa salvar. 
 

. 

Evangelho: Jo 10, 11 - 18 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus: 

- Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que 

não é pastor, como não é pastor nem são as suas ovelhas, logo que vê vir o lobo, 

deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e assusta. O que não é pastor não 

se preocupa com as ovelhas. 

- Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas 

conhecem-Me, assim como o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; eu dou a vida 

pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste rebanho e 

preciso de as reunir; Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só 

pastor.  

- Por isso o Pai Me ama: porque eu dou a minha vida para poder voltar a ter 

vida. Ninguém Me tira a minha vida, sou Eu que a dou porque quero. Tenho o 

poder de dar a vida e de ressuscitar: foi este o mandamento que recebi de meu Pai”. 



 

  

 

Jesus é o nosso Bom Pastor. 

_________________, velando carinhosamente por cada um de nós. 

_________________ com a Palavra e o Pão da vida eterna. 

Quando nos afastamos dele pelo pecado, _________________ e sente 

alegria em perdoar-nos. 

_________________ junto de si, sendo a sua maior alegria estar connosco 

e nós com ele. 

____________ de todo o mal, dando-nos o seu Espírito para sermos fortes. 

_______________ a cada um de nós pelo nome. 

Somos muitos, mas no seu _______________há lugar para todos. 

Dá a ___________ por nós e, com a sua morte e ressurreição abriu para 

sempre as portas da vida. 

DEFENDE-NOS                 PROTEGE-NOS           CORAÇÃO                  CONHECE 

ALIMENTA-NOS                 ABRIGA-NOS                   VIDA              PROCURA-NOS 

 

 

 
 

HOJE TERMINA A SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES. 

VAIS LEMBRAR-TE DE REZAR, HOJE E NOS OUTROS DIAS, PELOS PADRES, 

QUE ESTÃO SEMPRE DISPONÍVEIS PARA NOS AJUDAR QUANDO 

PRECISAMOS, E PEDIR A JESUS QUE HAJA MUITOS RAPAZES COM 

VONTADE DE SER PADRE. 

VAIS REZAR TAMBÉM, EM PARTICULAR, PELO NOSSO PASTOR, QUE É O 

SR. PADRE. 



 

 

A semana que acabou foi a semana da oração pelas vocações. O Papa pede-

nos que rezemos para que haja muitos rapazes que queiram ser Padres, que 

são muito necessários para que a religião Católica continue a existir, com 

muitos crentes e praticantes. A isso chama-se a vocação sacerdotal, ou seja, 

o desejo de ser Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Jesus não chama apenas pessoas para ser Padres. Jesus chama cada 

um de nós para ajudar a Igreja e servir os outros, de acordo com a sua 

vocação que pode ser sacerdotal (Padres), religiosa (Frades, freiras…), 

matrimonial (casar e formar família, contribuindo para aumentar o Povo 

de Deus com os filhos do casamento) e vocação de leigo em geral, de cada 

um de nós que pode ajudar a comunidade seja criança ou adulto, casado ou 

solteiro, homem ou mulher, contribuindo de acordo com as suas 

capacidades. 

Pinta os desenhos abaixo que mostram as diferentes vocações, e presta 

atenção ao teu coração, para ouvires a voz de jesus com o seu chamamento 

especial para ti. 





 

 

 


