
                                                    

                                                       

EUCARISTIA (1ª, 2ª e 3ª ETAPA) 

“Eu sou o bom pastor...” 

                         

                                     

OBJETIVO: Refletir sobre o evangelho do 4º domingo da Páscoa. “Eu sou o bom pastor, diz o 

Senhor; eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem”.  (Jo 10,14). 

LEITURA:  JO 10,11-18 

REFLEXÃO:   Jesus é o verdadeiro pastor enviado pelo Pai para o resgate de todos aqueles que 

nele crerem. Um pastor amoroso que dá a vida pelo seu rebanho e que carrega nos ombros a 

ovelha ferida. Mas Jesus em certa ocasião também alerta contra aqueles que se fazem de pastores 

mas não passam de lobos devoradores. Estamos assistindo em nossos dias, na grande mídia, uma 

verdadeira explosão de pregadores prometendo milagres fáceis e o fim de todo sofrimento. Mas, 

essas são “graças alcançadas” mais eficientemente por aqueles que pagam o dízimo e contribuem 

generosamente com a igreja deste e ou daquele pregador. E o nosso povo sofrido cai facilmente 

nesse esquema ardiloso de exploração da fé. 

Para pertencer verdadeiramente ao rebanho do Senhor é preciso “fazer a vontade do Pai” 

que consiste em aceitar Jesus e os seus ensinamentos vivendo as Bem-Aventuranças. É preciso 

saber que o sofrimento e as situações difíceis da vida, fazem parte da natureza humana, mas que 

nunca estamos sozinhos nesse “vale de lágrimas”. 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. Jesus 

também passou pelo sofrimento humano. 

Como é doce a estampa que mostra Jesus carregando uma ovelhinha aos ombros. 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. 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 não. Que Maria a Mãe do Bom Pastor interceda por todos os seus filhos para que todos 

tenhamos um coração aberto à mensagem do seu Filho Jesus, e encarnemos profundamente seus 

ensinamentos no nosso dia-a-dia. 

 

AGIR:       
 

Atividade 1:   Para responder e refletir 

Tema a ser experenciado de 

 

19 à 25 de abril de 2021 
 

 



 Quem é o Bom Pastor que o texto está falando? 

R: __________________________________________________________________________ 

 

 O que é preciso fazer para pertencer verdadeiramente ao rebanho do Senhor Jesus? 

R: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Leia novamente o 2º parágrafo do texto e complete:  

“O Bom Pastor está sempre ________________________________ nos dando 

___________________ para a superação daquilo que nos aflige. Ele nos 

__________________________________________. Jesus também passou pelo 

__________________________________________.” 

 

 Na sua vida, quem é o Bom Pastor? 

R: ___________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:     Salmo 23 

 

1 O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. 

2 Em verdes pastagens me faz repousar 

   e me conduz a águas tranquilas; 

3 Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da 

justiça 

   por amor do seu nome. 

4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e 

morte,   não temerei perigo algum, pois tu estás 

comigo; 

a tua vara e o teu cajado me protegem. 

5 Preparas um banquete para mim à vista dos meus 

inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com 

óleo 

e fazendo transbordar o meu cálice. 

6 Sei que a bondade e a fidelidade 

me acompanharão todos os dias da minha vida, 

e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. 

 

 

MEU COMPROMISSO: Todos os dias em minhas orações, rezar por todos os padres, bispos, pelo 

Papa Francisco, pelo Papa emérito Bento XVI e principalmente pelo nosso pároco Padre Ocimar. 


