
Bendito seja o Nome de Jesus.

Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração.

Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue.

Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacra-

mento do altar.

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.

Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria 

Santíssima.

Bendita seja a sua santa e Imaculada Con-

ceição.

Bendita seja a sua gloriosa Assunção.

Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e 

Mãe.

Bendito seja São José, seu castíssimo espo-

so.

Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos 

Seus Santos.

Amém.

Todos: Deus e Senhor nosso, protegei a 

vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 

ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre 

o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso 

Arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo 

o Clero, sobre o chefe da Nação e do Estado, 

e sobre todas as pessoas constituídas em 

dignidade, para que governem com justiça. 

Dai ao povo brasileiro, paz constante e pros-

peridade completa. Favorecei com os efeitos 

contínuos de vossa bondade, o Brasil, este 

arcebispado, a paróquia em que habitamos, 

a cada um de nós em particular e a todas as 

pessoas por quem somos obrigados a orar, 

ou que se recomendaram às nossas orações. 

Tende misericórdia das almas dos éis que 

padecem no purgatório; dai-lhes, Senhor, o 

descanso e a luz eterna. Amém.

Todos: Pai-nosso...; Ave-Maria...; Glória ao 

Pai....

Dirigente: Graças e louvores se deem a 

todo momento...(3x) DE ORAÇÃO 
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Animador: Neste domingo do Bom Pastor, 

celebramos o Dia Mundial de Oração pelas 

vocações. Em comunhão com toda a Igreja, 

peçamos ao Senhor santas e numerosas 

vocações para o serviço de Deus e do seu 

povo. Queremos que o Senhor suscite no 

coração de todos os homens e mulheres o 

desejo de uma dedicação total a Ele e que 

todos os vocacionados tenham a coragem de 

responder com a alegria ao chamado de 

Deus. 

Exposição do Santíssimo

Animador: Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

(Silêncio para oração pessoal)

Animador: Deus mesmo vem ao nosso 

encontro. Como Pastor zeloso, cuida pesso-

almente de nós, suas ovelhas. Ele se compa-

dece das multidões cansadas e abatidas e 

nos indica um caminho de vida em abundân-

cia. Este caminho é o da obediência à sua 

Palavra, que manifesta a cada pessoa o cha-

mado de amor que Deus nos preparou. Este 

chamado de Deus, porém, pede a nossa cola-

boração. Ouçamos as leituras que nos reve-

lam a necessidade de rezar pelas vocações e 

que apresentam o cuidado do Bom Pastor.

Leitor 1: Do Evangelho segundo São Mate-

us (9,35-38) 

Jesus percorria todas as cidades e povoa-

dos, ensinando em suas sinagogas, pregan-

do o Evangelho do Reino, e curando todo tipo 

de doença e enfermidade. Vendo Jesus as 

multidões, compadeceu-se delas, porque 

estavam cansadas e abatidas, como ovelhas 

que não têm pastor. Então disse a seus discí-

pulos: “A Messe é grande, mas os trabalhado-

res são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe 

que envie trabalhadores para a sua colheita!”.

Refrão Orante

Enviai, Senhor, muitos operários para a 

vossa messe, 

pois a messe é grande Senhor e os operári-

os são poucos.

(Momento de silêncio e meditação)

Leitor 2: Do Evangelho segundo São João 

(10,27-30) 

Naquele tempo, disse Jesus: “As minhas ove-

lhas escutam a minha voz, eu as conheço e 

elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e 

elas jamais se perderão. E ninguém vai arran-

cá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu 

estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém 

pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai 

somos um”.

Refrão Orante

Enviai, Senhor, muitos operários para a 

vossa messe, 

pois a messe é grande Senhor e os operári-

os são poucos.

 

(Momento de silêncio e meditação)

Preces

Animador: Rezemos a Jesus, bom Pastor, 

apresentando-lhe nossas súplicas e pedidos, 

dizendo:

Todos: Jesus, Bom Pastor, Ouvi-nos.

Leitor: Senhor, concedei-nos servos e servas 

apaixonados pelo Evangelho, que vos sirvam 

nos vários estados de vida e façam a santida-

de da Igreja resplandecer através de seu tes-

temunho, rezemos.

Leitor: Senhor, olhai para as nossas famílias. 

Que, com palavras e atos, elas cultivem em 

seus lhos a disponibilidade ao chamado 

divino e saibam acolher com alegria a semen-

te do chamado ao sacerdócio e à vida consa-

grada, rezemos.

Leitor: Senhor, suscitai homens e mulheres 

que sintam no seu coração o chamado à vida 

religiosa. Que compreendam a própria vida 

como um verdadeiro testemunho do mundo 

que há de vir pela vivência radical dos conse-

lhos evangélicos, rezemos.

Leitor: Protegei, Senhor, os bispos, padres e 

diáconos, para que com seu serviço vos glori-

quem e santiquem o vosso povo, rezemos.

Leitor: Cuidai, Senhor, dos seminaristas dos 

nossos Seminários que estão em discerni-

mento e formação para a vida sacerdotal. 

Que eles compreendam que a plena luz está 

no vosso seguimento e tenham coragem de 

dar um sim generoso ao vosso chamado, 

rezemos.

Animador: Rezemos juntos a oração Vocaci-

onal

Todos: Jesus, Mestre Divino, que chamastes 

os Apóstolos a vos seguirem, continuai a pas-

sar pelos nossos caminhos, pelas nossas 

famílias, pelas nossas escolas e continuai a 

repetir o convite a muitos de nossos jovens. 

Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 

força para que vos sejam éis como apósto-

los leigos, como diáconos, padres e bispos, 

como religiosos e religiosas, para o bem do 

povo de Deus e de toda humanidade.

Amém.

(Momento de silêncio e meditação)

Refrão Orante

Enviai, Senhor, muitos operários para a 

vossa messe, 

pois a messe é grande Senhor e os operári-

os são poucos.

 (Onde houver a presença do Ministro Orde-

nado)

Dirigente: Oremos pelo nosso Papa (N.N.)

Todos: O Senhor o guarde e conforte, faça-o 

feliz nesta terra e não o abandone à maldade 

dos inimigos.

Dirigente: “Tu és Pedro”,

Todos: “e sobre esta pedra edicarei a minha 

Igreja”.

Dirigente: OREMOS

Ó Deus, pastor e guia de todos os éis, olhai 

com bondade para o vosso servo o Papa 

(N.N.), a quem pusestes como pastor de 

vossa Igreja. Concedei-lhe que guie seus 

súditos com a palavra e o exemplo, e, assim, 

ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por 

Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.

Dirigente: Oremos pelo nosso Arcebispo 

(N.N.)

Todos: Vigilante ele apascente, Senhor, o 

rebanho com vossa força e na grandeza de 

vosso nome.

Dirigente: “Tu és sacerdote para sempre”,

Todos: “segundo a ordem de Melquisede-

que”.

Dirigente: OREMOS

Ó Deus, que cuidais de Vosso povo com cari-

nho e o governais com amor, concedei o espí-

rito de sabedoria ao nosso Arcebispo (N.N.), 

a quem conastes o vosso rebanho, e resulte 

o proveito das ovelhas na alegria eterna do 

pastor. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.

(Canta-se o Tão Sublime Sacramento)

 Tão sublime sacramento 

Adoremos neste altar

Pois o Antigo testamento

Deu ao Novo o seu lugar

Venha a fé, por suplemento

Os sentidos completar.

Ao Eterno Pai cantemos

E a Jesus, o Salvador

Ao Espírito exaltemos

Na Trindade eterno amor

Ao Deus Uno e Trino demos 

A alegria do louvor. Amém. 

Dirigente: Do céu lhes destes o Pão (T.P. 

Aleluia)

Todos: Que contém todo o sabor (T.P. Aleluia)

Dirigente: OREMOS

Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacra-

mento, nos deixastes o memorial da vossa 

Paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor 

o mistério do vosso Corpo e do vosso San-

gue, que possamos colher continuamente os 

frutos da vossa redenção. Vós que viveis e 

reinais pelos séculos dos séculos.

Todos: Amém.

(Procede-se a bênção com o Santíssimo 

Sacramento.

Após a bênção, diante do Santíssimo, todos 

rezam)

Todos: Bendito seja Deus.

Bendito seja o Seu Santo Nome. 

Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus 

e verdadeiro Homem.


