
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 26 / 04 MAI 
 

NAS MÃOS DO BOM PASTOR 
 
Oração Inicial 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  
e renovareis a face da terra. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

As minhas ovelhas obedecem à minha voz, eu conheço-as e elas se-
guem-me. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca mais hão de morrer, 
nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquilo que o meu 
Pai me deu é o mais importante. Por isso ninguém as pode arrancar 
das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um só.» 

(Jo 10, 27-30) 
 

• Escuto a voz do Bom Pastor? 
• Sinto-me conhecido e amado por Deus? 
• Sou imagem do Bom Pastor para os outros? 
 



3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Jesus conhece-nos pelo nome e cuida de nós. Aos olhos de Deus 
somos únicos e irrepetíveis. E quem vive em comunhão com Cristo 
tem a vida eterna.   
 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Nós somos o povo de Deus, 
somos as ovelhas do seu rebanho. 
 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
vinde a Ele com cânticos de júbilo. 
 
Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos, 
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
 
O Senhor é bom, 
eterna é a sua misericórdia, 
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.  

 
[Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b] 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Senhor Jesus Cristo, 
Único Senhor da minha vida, 
Bom Pastor dos meus passos inseguros 
E do silêncio inquieto do meu coração, 
Cheio de sonhos, anseios, dúvidas, inquietações. 
 
Senhor Jesus, 
Faz ressoar em mim a tua voz de paz e de ternura. 



Eu sei que pronuncias o meu nome com doçura, 
E me envias ao encontro daquele meu irmão que Te procura. 
 
Fico contigo sentado junto ao poço. 
Alumia o meu pobre coração. 
Vejo que, de toda a parte, chega gente de cântaro na mão. 
Dispõe de mim, Senhor, 
Nesta hora de Nova Evangelização. 
 
Que eu saiba, Senhor, 
Interpretar bem a tua melodia. 
Que eu saiba, Senhor, 
Dizer sempre SIM como Maria. 

 
(D. António Couto) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Vou escutar e seguir a voz do Bom Pastor… 


