
O Bom Pastor 

Jesus, és o meu pastor. 

Um pastor que me conhece e me protege do mal. 

Por isso, eu Te sigo. Mas não é fácil seguir-Te. 

Sigo- Te com todo o amor pelo caminho pedregoso 

em que é preciso perdoar, 

quando eu preferia ser violento e vingar-me. 

Sigo-Te com todo o amor pelo caminho estreito 

do meu trabalho a fazer;  

e pelo caminho cansativo de ajudar os outros.  

Sigo-Te com todo o amor pelo caminho incómodo, 

onde é preciso esforço para ir ter com os que sofrem, 

quando eu preferia ficar no meu comodismo.  

Sigo-Te com todo o amor por todos os caminhos, 

mesmo indo contra a corrente. 

Assim conhecerei o bem-estar, 

a amizade, a alegria e a paz.  

E como Tu, Jesus Bom Pastor,  

quero ser como um bom pastor  

para os que precisam de mim,  

sobretudo para  os que sofrem, 

sendo sinal vivo de ti no mundo, 

dando a todos vida em abundância. 



Leitura: Ap 7, 9, 14b - 17 

Leitura do Livro do Apocalipse

 

Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as 

nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na 

presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. 

Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer: 

- Estes são os que vieram do grande sofrimento, os que foram salvos pelo 

sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso estão diante do trono de 

Deus, servindo-O dia e noite no seu templo. 

- Aquele que está sentado no trono dar-lhes-á abrigo. Nunca mais terão 

fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. Jesus, o 

Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às 

fontes da água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. 

 

Evangelho: Jo 10, 27 - 30 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus: 

- As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu dou-lhes a vida eterna e 

nunca hão-de morrer, e ninguém as levará de junto de Mim. 

- Meu Pai, que Mas deu, é maior que todos, e ninguém pode tirar nada da 

mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. 

       

       



 

  
 

A oração pelas vocações que aqui está foi escrita pelo Papa 

_________________________, que já morreu. 

Os 2 Papas antes dele chamaram-se ___________ e ______________. 

Depois dele veio o Papa ____________, que resignou no dia 28.2.2012. 

O Papa actual chama-se _____________________, 

 
ESTA SEMANA VAIS LEMBRAR-TE DE REZAR PELAS VOCAÇÕES, OU SEJA, PARA 

QUE HAJA MUITAS PESSOAS QUE QUEIRAM DEDICAR A SUA VIDA A DEUS E AOS 

OUTROS. 

SE QUISERES, PODES LER A ORAÇÃO QUE ESTÁ AQUI EM CIMA, OU REZAR UM 

ORAÇÃO INVENTADA POR TI. 



 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Neste domingo há 2 festas da catequese: A festa do Pai Nosso dos meninos 

do segundo catecismo e a Festa da Vida dos meninos do oitavo ano. 
 

São festas muito bonitas que marcam datas importantes: em cada ano da 

catequese há uma festa que marca esse ano. 

 

Na próxima semana os Xavierinhos vão mostrar as fotografias das festas. 
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