Luz e
Amor na
escuridão

CELEBRANDO EM FAMÍLIA
QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA
O Bom Pastor dá sua vida
Pelas ovelhas que lhe conhece e escutam (Jo 10, 11-18)

Esta ajuda litúrgica foi elaborada pelos Carmelitas da Austrália e Timor-Leste, neste
momento em que não podemos nos reunir para celebrar a Eucaristia. Somos
conscientes que Cristo não só está presente no Santíssimo Sacramento, mas também
está em nossos corações. Mesmo quando estamos sós, continuamos sendo membros
do Corpo de Cristo.
No lugar escolhido para a oração, pode ter uma vela acesa, um crucifixo e a Bíblia.
Estes símbolos ajudam a mantermos consciente do sagrado que é tempo de oração e
nos sentirmos unidos com as demais comunidades locais que estão em oração.
A celebração foi preparada para um pessoa da família a presida e os demais membros
participem. No entanto, a parte do presidente da celebração pode ser compartilhada
por todos os presentes.
Lembramos que enquanto vocês rezam em família, os carmelitas se recordarão de
todos vocês.
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CELEBRANDO EM FAMÍLIA
QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor está aqui, presente no meio de nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja neste
momento de oração.

Preparemo-nos para escutar a Palavra
Senhor Jesus, sois o Bom Pastor,
leve-nos para a vida eterna.
Vós chamais a cada um por seu nome.
Para que possamos vos sentir sempre perto.
Nos chama para vos seguir
ajude-nos a responder com todo nosso coração.
Cristo ressuscitado,
guia-nos pelos caminhos da vida,
Para que sejamos bons pastores uns dos outros.
Amém.

Leitura Bíblica (Jo 10, 11-18)
Naquele tempo, disse Jesus: “Eu sou o bom
pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor e não é dono das
ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e
foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas
um mercenário que não se importa com as
ovelhas.
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas,
e elas me conhecem, assim como o Pai me
conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida
pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que
não são deste redil: também a elas devo conduzir;
elas escutarão a minha voz, e haverá um só
rebanho e um só pastor.
É por isso que meu Pai me ama, porque dou a
minha vida, para depois recebê-la novamente.

Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim
mesmo; tenho poder de entregá-la e tenho poder
de recebê-la novamente; essa é a ordem que
recebi de meu Pai”

Reflexão
O quarto domingo da Páscoa é conhecido
como o “domingo do Bom Pastor” porque não
importa o tempo litúrgico que estamos
celebrando, sempre o Evangelho nos mostrará
a imagem de Jesus como o Bom Pastor.
Este ano, a leitura do Evangelho, fala de Jesus
como um verdadeiro pastor disposto a dar a
vida por suas ovelhas. Não é como o
assalariado que foge quando aparece o perigo.
Ele conhece as suas ovelhas e um dia as
reunirá em um só rebanho.
Jesus, como um bom pastor, nos alimenta, nos
defende e até dá sua vida por nós. Nosso Bom
Pastor se preocupa profundamente por nós e o
rebanho tem a profunda sensação de
aconchego e intimidade ao se dar conta que
Jesus nos conhecesse pelo nosso próprio
nome. Como o Bom Pastor, Jesus, é fonte de
vida, é alimento e segurança para suas ovelhas.
Refletir a respeito de Jesus como Bom Pastor,
também nos ajuda a recordar que pastoreamos
os outros em nome de Jesus, esta é a vocação
dos discípulos. Estamos acostumados a pensar
em Jesus como o Bom Pastor, mas também
temos que pensar em ser, em nos converter em
bons pastores uns dos outros.
Uma das coisas mais alentadoras destes dias
difíceis, é o número de pessoas que tenham se
convertido em bons pastores para os outros,
proporcionando segurança e proteção para as
pessoas vulneráveis, apoiando os profissionais
de saúde, proporcionando alimento e
companhia.

Isto é o que significa dar a vida pelos outros.

Oração de Intercessão
Senhor, nos ajuda a cuidar do mundo com amor.
Dá-nos a coragem para fazer-te presente no
meio de nós.
Mantenha-nos forte na fé, na esperança e no amor
para que seu amor continue tocando e curando
o nosso mundo.
Pedimos por todos os profissionais de saúde e
pesquisadores.
Abençoa seu trabalho para nos sentirmos
seguros e bem.
Oremos por aqueles que choram a perda de um
ente querido:
dá-lhes consolação e paz.
Que em meio a escuridão destes dias
sejamos luz e amor um do outro.
Dá-nos um profundo sentido de sua presença.
Que sejamos bons pastores uns dos outros.

O pão nosso de cada dia, nos dais hoje,
perdoai as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos de todo mal.

Oração Final
Senhor nosso Deus,
que na ressurreição de Jesus
reparte conosco sua vida ressuscitada
transforma nossa escuridão,
medo e isolamento com sua presença serena,
amorosa e curadora uns com os outros.
Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Bênção
Que sua bênção, Senhor,
desça sobre nós e permaneça para sempre.
Podemos ir na paz do Cristo ressuscitado!
Aleluia! Aleluia!

Oração do Senhor
Como Jesus mesmo ensinou, rezemos confiante:
Pai nosso que estais no céu, santificado
seja o vosso nome, seja feita a vossa
vontade assim na terra como no céu.
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