
PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO, CAMPINAS-SP  

I Vésperas do IV Domingo  da  Páscoa 

Domingo do Bom Pastor  

 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 

Hino 

Eterno Rei e Senhor, 

Filho do Pai muito amado, 

à vossa imagem plasmastes 

Adão, do barro formado. 

Caiu o homem no mal, 

pelo inimigo enganado. 

Mas assumistes seu corpo 

num seio virgem formado. 

Unido a nós como homem, 

vós nos unistes a Deus. 

Pelo Batismo, nos destes herdar 

o Reino dos céus. 

Para salvar todo homem, 

morrer na cruz aceitastes. 

Preço do nosso resgate, 

o vosso sangue doastes. 

Mas ressurgis, recebendo 

do Pai a glória devida. 

Por vós, também ressurgidos, 

teremos parte na vida. 

Sede, Jesus, para nós, 

gozo pascal, honra e glória. 

Os que nasceram da graça, 

uni à vossa vitória. 

Glória a Jesus triunfante 

que a própria morte venceu. 

A ele, ao Pai e ao Espírito 

louvor eterno no céu. 

 



Salmodia 

Ant.1. A paz de Cristo habite em vós e alegre os vossos corações. Aleluia. 

Salmo 121(122) 

Jerusalém, cidade santa 

Vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste (Hb 

12,22). 

–1 Que alegria, quando ouvi que me disseram: * 

'Vamos à casa do Senhor!' 

–2 E agora nossos pés já se detêm, * 

Jerusalém, em tuas portas. 

 

–3 Jerusalém, cidade bem edificada * 

num conjunto harmonioso; 

–4 para lá sobem as tribos de Israel, * 

as tribos do Senhor. 

 

– Para louvar, segundo a lei de Israel, * 

o nome do Senhor. 

–5 A sede da justiça lá está * 

e o trono de Davi. 

 

–6 Rogai que viva em paz Jerusalém, * 

e em segurança os que te amam! 

–7 Que a paz habite dentro de teus muros, * 

tranquilidade em teus palácios! 

 

–8 Por amor a meus irmãos e meus amigos, * 

peço: 'A paz esteja em ti!' 

–9 Pelo amor que tenho à casa do Senhor, * 

eu te desejo todo bem! 

 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. A paz de Cristo habite em vós e alegre os vossos corações. Aleluia. 

Ant. 2 Para Deus nos remiu vosso sangue, aleluia. 

Salmo 129(130) 

Das profundezas eu clamo 

Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados (Mt 1,21). 



–1 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, * 
2 escutai a minha voz! 

– Vossos ouvidos estejam bem atentos * 

ao clamor da minha prece! 

 

–3 Se levardes em conta nossas faltas, * 

quem haverá de subsistir? 

–4 Mas em vós se encontra o perdão, * 

eu vos temo e em vós espero. 

 

–5 No Senhor ponho a minha esperança, * 

espero em sua palavra. 

–6 A minh'alma espera no Senhor * 

mais que o vigia pela aurora. 

 

–7 Espere Israel pelo Senhor * 

mais que o vigia pela aurora! 

– Pois no Senhor se encontra toda graça * 

e copiosa redenção. 

 

–8 Ele vem libertar a Israel * 

de toda a sua culpa. 

 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Para Deus nos remiu vosso sangue, aleluia. 

Ant.3. Era preciso que o Cristo sofresse para entrar em sua glória, aleluia. 

Cântico Fl 2,6-11 

Cristo, o Servo de Deus 

=6 Embora fosse de divina condição, † 

Cristo Jesus não se apegou ciosamente * 

a ser igual em natureza a Deus Pai. 

 

(R. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!) 

 

=7 Porém esvaziou-se de sua glória † 

e assumiu a condição de um escravo,* 

fazendo-se aos homens semelhante. (R.) 

 

= Reconhecido exteriormente como homem, † 
8 humilhou-se, obedecendo até à morte, * 



até à morte humilhante numa cruz. (R.) 

 

=9 Por isso Deus o exaltou sobremaneira † 

e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, * 

e elevado muito acima de outro nome. (R.) 

 

=10 Para que perante o nome de Jesus † 

se dobre reverente todo joelho, * 

seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. (R.) 

 

=11 E toda língua reconheça, confessando, † 

para a glória de Deus Pai e seu louvor: * 

'Na verdade Jesus Cristo é o Senhor!' (R.) 

 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Era preciso que o Cristo sofresse para entrar em sua glória, aleluia. 

 

Leitura breve 1Pd 2,9-10 

Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do Reino, a nação santa, o povo que ele 

conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas 

para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora porém 

são povo de Deus; os que não eram objeto de misericórdia, agora porém alcançaram 

misericórdia. 

Responsório breve 

R. Os discípulos ficaram muito alegres. * Aleluia, aleluia. 

R. Os discípulos. 

V. Quando viram o Senhor ressuscitado. * Aleluia, aleluia. 

Glória ao Pai. R. Os discípulos; 

Canto Evangélico (Magnificat)     Lc 1,46-55 

Ant. Em verdade, em verdade, eu vos digo: 

quem entra no aprisco pela porta, 

esse é o pastor das ovelhas. 

Caminhando ele à frente, elas seguem, 

pois conhecem sua voz. Aleluia. 

 

- A minh'alma engrandece o Senhor, 

e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, 

- pois, ele viu a pequenez de sua serva, 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 



- O Poderoso fez em mim maravilhas 

e Santo é o seu nome! 

- Seu amor, de geração em geração, 

chega a todos que o respeitam. 

- Demonstrou o poder de seu braço, 

dispersou os orgulhosos. 

- Derrubou os poderosos de seus tronos 

e os humildes exaltou. 

- De bens saciou os famintos 

e despediu, sem nada os ricos. 

- Acolheu Israel, seu servidor, 

fiel ao seu amor, 

- como havia prometido aos nossos pais, 

em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant. Em verdade, em verdade, eu vos digo: 

quem entra no aprisco pela porta, 

esse é o pastor das ovelhas. 

Caminhando ele à frente, elas seguem, 

pois conhecem sua voz. Aleluia. 

Preces 

Oremos a Jesus Cristo que, ressuscitando dos mortos, destruiu a morte e renovou a 

vida; e digamos cheios de confiança: 

 

R. Cristo, vivo para sempre, escutai a nossa prece! 

 

Vós, que sois a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como pedra 

angular, 

- fazei de nós pedras vivas na edificação de vossa Igreja. R. 

 

Vós, que sois a Testemunha fiel e verdadeira, o Primogênito dentre os mortos, 

- concedei que a vossa Igreja possa dar sempre e em toda a terra o testemunho da 

vossa ressurreição. R. 

 

Vós, que sois o Esposo único da Igreja, nascida de vosso lado aberto na cruz, 

- fazei de nós testemunhas do vosso amor pela Igreja e por toda a humanidade. R. 

 

Vós, que sois o Princípio e o Fim, que estivestes morto e agora viveis eternamente, 



- concedei aos que foram batizados a perseverança até à morte, para que mereçam a 

coroa da vitória. R. 

(intenções livres) 

 

Vós, que sois a Luz que ilumina a santa cidade de Deus, 

- iluminai com vosso esplendor os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que reinem 

convosco eternamente. R. 

Pai nosso... 

Oração 

Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que 

o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. 

Bênção do Santíssimo Sacramento  

 


