
CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS 

                                                                 

                                              Período de 19 de ABRIL a 23 ABRIL 2021 

 

4º Encontro: O bom e belo pastor dá a vida por suas ovelhas! 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, Cruz, Flores, 

Velas e um quadro ou imagem do bom Pastor (para o momento indicado) 

 

1º Momento: Acolhida:  

 

Alguém da família: Neste tempo em que muitos experimentam o distanciamento social ou mesmo o 

isolamento, promovido pelo individualismo e fechamento, sentimos o desafio de descobrir a maravilha 

de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos. Juntos, podemos descobrir a beleza 

de trilhar esse caminho! 

Bem-vinda, família! 

 

Todos: Todos somos filhos e filhas de Deus. Ele espera que tenhamos um cuidado muito especial 

com toda criação: homem e mulher, assim como com toda a natureza. 

 

Dirigente: O 4º Domingo da Páscoa é considerado o "Domingo do Bom Pastor” e dia mundial de jornada 

de oração pelas vocações, pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 

do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como "Bom Pastor". É, portanto, este o tema 

central que a Palavra de Deus põe, hoje, à nossa reflexão.  

 

Todos: Jesus (o nome hebraico significa "Jahwéh salva") é o único canal através do qual a salvação 

de Deus atinge os homens (vers. 12). 

 

Leitor 1: Jesus é a fonte única de onde brota a salvação - não só a libertação dos males físicos, mas a 

salvação entendida como totalidade, como vida definitiva, como realização plena do homem. 

 

Todos: Para que a alegria de cada cristão seja reconhecida, somos chamados a dar testemunho de 

comunhão fraterna e que todos possam admirar como vos preocupais uns pelos outros, como 

mutuamente se encorajam, se anima e se ajudam. Jesus pediu ao Pai: “Que todos sejam um só. ”  

  

Dirigente: Invoquemos a Santíssima Trindade para que nos dê um coração grande, aberto à vossa 

silenciosa e forte palavra inspiradora: 

 

Canta-se: Em nome do Pai, em nome do Filho... 

 

2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver  

 

Animador: O Evangelho apresenta Cristo como "o Pastor modelo", que ama de forma gratuita e 

desinteressada as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas.  

 

Leitor 1: As ovelhas sabem que podem confiar n'Ele de forma incondicional, pois Ele não busca o 

próprio bem, mas o bem do seu rebanho.  

 

Leitor 2: O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para "escutar" as 

propostas que Ele faz e segui-lo no caminho do amor e da entrega. 

 

Leitor 3: Como é que os nossos irmãos que caminham ao nosso lado podem descobrir que Jesus está 

vivo e fazer uma experiência de encontro com Cristo ressuscitado? 
 



Todos: A existência humana é uma busca incessante de vida – de vida eterna, plena, verdadeira. 

Essa busca, contudo, nem sempre se desenrola em caminhos fáceis e lineares.  

 

Animador:  O capítulo 10 do 4º Evangelho é dedicado à catequese do "Bom Pastor". O autor utiliza esta 

imagem para propor uma catequese sobre a missão de Jesus: a obra do "Messias" consiste em conduzir 

o homem às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. 

 

Leitor 1: Em especial, este discurso tem presente Ez 34 (onde se encontra a chave para compreender a 

metáfora do "pastor" e do "rebanho"). Falando aos exilados da Babilônia, Ezequiel constata que os 

líderes de Israel foram, ao longo da história, maus "pastores", que conduziram o Povo por caminhos de 

morte e de desgraça. 

 

Leitor 2: Diz Ezequiel - o próprio Deus vai agora assumir a condução do seu Povo; Ele porá à frente do 

seu Povo um "Bom Pastor" (o "Messias"), que o livrará da escravidão e o conduzirá à vida.    

 

Todos: “Quantas vidas eu tiver eu lhes darei”. 

 

Canto de Aclamação:  

 

Sou bom pastor, ovelhas guardarei 

Não tenho outro ofício, nem terei 

Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei 

 

Maus pastores, num dia de sombra 

Não cuidaram e o rebanho se perdeu 

Vou sair pelo campo, reunir o que é meu 

Conduzir e salvar 

 

Leitor 2: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João 10,11-18 (Tomar 

na Bíblia). 

 

Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

 

               O que diz o texto?  (Não é momento de interpretação do texto e sim constatar) 

 

1- Neste tempo em que a vida é tão menosprezada, Jesus nos acolhe. É preciso passar por 

Jesus para viver em plenitude. 

2- O bom Pastor dá a vida por suas ovelhas. A relação que Jesus estabelece conosco é como 

um prolongamento de sua relação com o Pai. 

3- O pastor chama a cada uma pelo nome e elas conhecem a sua voz, ele as guia, elas o seguem 

e fogem dos estranhos. 

 

Animador: Neste Evangelho, Jesus se insere na corrente dos profetas que denunciam os falsos pastores 

e anunciam para Israel um Pastor segundo o coração de Deus, compassivo, misericordioso. A relação 

que Deus estabelece conosco é como um prolongamento de sua relação com o Pai.  

Leitor 1: Por causa dessa relação tão estreita, selada com amor profundo, que o Bom Pastor oferece 

livremente a sua vida em favor de suas ovelhas. 

Todos: Jesus é o Pastor segundo o coração de Deus, Pastor compassivo e misericordioso que 

conduz e protege as suas ovelhas.  

 

 



3º Momento: Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra: 

 

Animador: Para compreender a importância que tem na Bíblia o tema do pastor, há que se remontar à 

história. Os beduínos do deserto dão-nos hoje uma ideia da que foi, em um tempo passado, a vida das 

tribos de Israel. Nesta sociedade, a relação entre pastor e rebanho não é só de tipo econômico, baseada 

no interesse. 

Leitor 1: Desenvolve-se uma relação quase pessoal entre o pastor e o rebanho. Passam dias e dias juntos 

em lugares solitários, sem ninguém mais ao redor. 

Leitor 2: O pastor acaba conhecendo tudo de cada ovelha; a ovelha reconhece e distingue entre todas as 

vozes a voz do pastor, que frequentemente fala com as ovelhas. 

Todos:  Isto explica por que Deus serviu-se deste símbolo para expressar sua relação com a 

humanidade. 

Canto: - Tu és meu Pastor ó Senhor! Nada me faltará se me conduzis! 

                            O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha) 

 

1- Neste Evangelho, Jesus se insere na corrente dos profetas que denunciam os falsos pastores 

e anunciam para Israel um Pastor segundo o coração de Deus, compassivo, misericordioso. 

2- Jesus é o verdadeiro pastor enviado pelo Pai para o resgate de todos aqueles que nele 

crerem. 

3- Um pastor amoroso que dá a vida pelo seu redil, que carrega nos ombros a ovelha ferida. 

4- Mas Jesus em certa ocasião também alerta contra aqueles que se fazem de pastores, mas 

não passam de lobos devoradores. 

 

Animador: Estamos assistindo em nossos dias, na grande mídia, uma verdadeira explosão de pregadores 

prometendo milagres fáceis, o fim de todo sofrimento. No entanto essas são “graças” alcançadas mais 

eficientemente por aqueles que pagam o dízimo, que contribuem generosamente com a igreja deste ou 

daquele pregador. E o nosso povo sofrido cai facilmente nesse esquema ardiloso e diabólico de 

exploração da fé popular. 

Todos: Para pertencer verdadeiramente ao aprisco do Senhor Jesus, é necessário, antes de mais 

nada, “fazer a vontade do Pai” que consiste em aceitar Jesus e os seus ensinamentos e encarná-los 

na própria vida, vivendo as Bem-Aventuranças. 

Canto: - Te amarei Senhor, te amarei Senhor! Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

(bis) 

                    4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES 

 

Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a nossa vida. 

 

Adoremos a Jesus Cristo, o bom Pastor, que por seu sangue conquistou para o Pai um povo 

escolhido; e digamos: 

 

                                          Bom Pastor, escutai a nossa oração! 

 

 

 

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho – Permanecer na 

presença de Deus 



 

Animador: O Bom Pastor está sempre ao nosso lado nos dando forças para a superação daquilo que nos 

aflige. Ele nos aponta a cruz e ressurreição. 

 

Leitor 1: Também ele passou pelo sofrimento humano, passou pela dor e tudo venceu. É o primogênito 

dentre os mortos, mas vencedor da morte que não mais tem a última palavra. 

 

Todos: Como é doce a estampa que mostra Jesus carregando uma ovelhinha aos ombros. 

 

      (Neste momento, podemos passar uma imagem do bom e belo Pastor e se canta) 

 

Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar 

Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou.  

Minhas forças o Senhor vai animar 

 

Tu és, Senhor, o meu pastor 

Por isso nada em minha vida faltará. (bis) 

 

Nos caminhos mais seguros junto d’Ele eu vou 

E pra sempre o Seu nome eu honrarei 

Se encontro mil abismos nos caminhos eu vou 

Segurança sempre tenho em suas mãos 

 

Leitor 3: Aquela ovelha somos cada um de nós. Ele sempre esteve, está e estará conosco em todos os 

momentos da nossa existência. Momentos alegres ou tristes.  

 

Todos: Como “ovelhas agradecidas” e que reconhecem a voz do Pastor Verdadeiro, devemos 

imitá-lo no amor aos irmãos, sejam eles agradáveis ao nosso coração, ou extremamente 

antipáticos: são irmãos. 

 

 

6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida prática, torna-se vida 

em minha vida e transforma meus atos 

              

                  Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

                                               (Quando feito em grupo ou em família) 

 

Animador: O discurso sobre o Bom Pastor traz três comparações ligadas entre si: 1ª comparação: Jesus 

fala do pastor e dos assaltantes (Jo 10,1-5) 2ª comparação: Jesus é a porteira das ovelhas (Jo 10,6-10) 

3ª comparação: Jesus é o Bom Pastor (Jo 10,11-18). 

 

Leitor 1: 1ª comparação: entrar pela porteira e não por outro lugar. Jesus inicia o discurso com a 

comparação da porteira: "Quem não entra pela porteira, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante! 

Quem entra pela porteira é o pastor das ovelhas!" Naquele tempo, os pastores cuidavam do rebanho 

durante o dia. Quando chegava à noite, levavam as ovelhas para um grande redil ou curral comunitário, 

bem protegido contra ladrões e lobos. Todos os pastores de uma mesma região levavam para lá o seu 

rebanho. Um porteiro tomava conta de tudo durante a noite. 

 

Todos: De vez em quando, aparecia o perigo de assalto. Ladrões entravam por um atalho ou 

derrubavam a cerca do redil, feita de pedras amontoadas, para roubar as ovelhas. Eles não 

entravam pela porteira, pois lá havia o guarda que tomava conta. 



 

Animador:  2ª comparação: Jesus é a porteira. Os ouvintes, os fariseus (Jo 9,40-41), não entenderam 

o que significava "entrar pela porteira". Jesus então explicou: "Eu sou a porteira das ovelhas. Todos os 

que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes". De quem Jesus está falando nesta frase tão dura? 

 

Todos: Provavelmente, se referia a líderes religiosos que arrastavam o povo atrás de si, mas que 

não respondiam às esperanças do povo.   

 

Leitor 2: Não estavam interessados no bem do povo, mas sim no próprio bolso e nos próprios interesses. 

Enganavam o povo e o deixavam na pior. Entrar pela porteira é o mesmo que agir como Jesus agia. 

 

Todos: O critério básico para discernir quem é pastor e quem é assaltante, é a defesa da vida das 

ovelhas. 

 

Leitor 3: 3ª comparação: Jesus é o bom pastor. Jesus muda a comparação. Antes, ele era a porteira das 

ovelhas. Agora, é o pastor das ovelhas. Todo mundo sabia o que era um pastor e como ele vivia e 

trabalhava. 

 

Todos: Mas Jesus não é um pastor qualquer, mas sim o bom e belo pastor! 

 

Animador: A imagem do bom pastor vem do AT. dizendo que é o Bom Pastor, Jesus se apresenta como 

aquele que vem realizar as promessas dos profetas e as esperanças do povo. 

 

Todos: Jesus é o belo e bom pastor. 

 

Dirigente: O serviço do templo estava reservado à tribo de Levi e às famílias sacerdotais. Ora, na Igreja, 

o "pastor" não é um homem do "sagrado", "separado" do resto do povo. O próprio Jesus não era um 

"especialista do sagrado"! O pastor só tem sentido se ligado a um rebanho. Ele "conhece as suas ovelhas 

e as suas ovelhas conhecem-no".  

 

Todos: Ele ama as ovelhas e cuida delas. Vigia-as. 

 

Dirigente:  Neste dia somos convidados a fazer uma Jornada de Orações pelas Vocações, rezando para 

que muitos tenham coragem de avançar para as águas mais profundas deste mundo e a não ficarem à 

beira da praia, com as redes em mão, se acovardando diante de um mundo turbulento e distante de Deus. 

Fiéis ao Bom Pastor, ouviremos sua voz e sem medo lançaremos as redes, pois não estamos sozinhos, 

Ele está em nossa barca, Ele está na Barca que é a Igreja. 

 

Pai-Nosso... 

 

Todos: “Eis me aqui… cumpra-se em mim segundo tua palavra”. Não tenhamos medo, saiamos 

do conforto de nossas “praias”, tomemos nas mãos nossas “redes” e, ao ouvir a voz suave, 

harmoniosa e firme de nosso Bom Pastor, lancemos as redes! 

 

Canto: - Sou bom pastor, ovelhas guardarei/ Não tenho outro ofício, nem terei 

Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. 

 

Verdes prados e belas montanhas 

Hão de ver o pastor, rebanho atrás 

Junto a mim, as ovelhas terão muita paz 

Poderão descansar 



 

Bênção 

 

- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

-Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

                                                        ════•❁❁•════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


