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Com a visita do Reitor-Mor, em agosto de 2018, demos início a este tempo
"JORNADA VOCACIONAL INSPETORIAL". Nesta ocasião foram abençoados os
trêsícones do Bom Pastor que irão peregrinar nas nossas comunidades salesianas
neste ano de 2019.

A imagem do Bom Pastor sempre impressionou os cristãos de todos os tempos.Foi pintada
nas paredes das catacumbas, para dar esperança a quem se

encontrava diante da morte por sua fidelidade ao nome de Jesus. Representadonas grandes
catedrais, relembrava a todos uma tarefa a ser continuamente

realizada. Também Dom Bosco deixou-se atrair pela imagem do Bom Pastor, a
ponto de declarar com palavras e fatos: “Prometi a Deus que até o meu últimorespiro seria

pelos meus pobres jovens”.1

Jesus, “Bom Pastor” é a grande revelação de quem é Deus para nós, e de quem 
somos convidados a ser, em fidelidade ao seu projeto. Ele sacrifica a vida pelas
suas ovelhas, até o último respiro. O amor não conhece meias medidas.

A peregrinação do ícone pretende possibilitar as comunidades
educativo-pastorais momentos celebrativos/formativos vocacionais, buscando
criar nas nossas casas uma verdadeira CULTURA VOCACIONAL. Por isso a
importância de planejar bem estes dias que o ícone estará nas nossas casas 
envolvendo toda a presença salesiana. A peregrinação também motivará as
comunidades para os Encontros Estaduais Vocacionais que acontecerão no mês 
de agosto/2019.

Diante do ícone peregrino do Bom Pastor queremos rezar toda a vida e missão da
nossa Inspetoria Salesiana São Pio X que acontece nas nossas presenças
salesianas (escolas, obras sociais, paróquias, faculdade). Para ajudar na
dinamização dos momentos da peregrinação foram elaborados vários subsídios 
celebrativos-formativos.

Aproveitamos para agradecer os integrantes da equipe  inspetorial de Pastoral
Juvenil Salesiana (e-PJS) pelo tempo e dedicação na construção deste material. 
Um agradecimento também aos que ajudaram na revisão e formatação.

Contamos com o apoio e ajuda de todos (as) para que a peregrinação do ícone
seja bem vivenciada e possa produzir muitos frutos nas nossas comunidades.
Que Nossa Senhora Auxiliadora continue a interceder pela nossa Inspetoria
Salesiana São Pio X.

Em Dom Bosco, missionário dos jovens. P. Asidio Deretti
Inspetor Salesiano

P. Sérgio Ramos de Souza
Delegado Inspetorial da Pastoral Juvenil Salesiana

1DICASTÉRIO PARA A PASTORAL JUVENIL SALESIANA, Espiritualidade Juvenil Salesiana: um dom do Espírito à Família 
Salesiana para a vida e a esperança de todos, Roma, 1996.
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As mãos do Pai abraçam tanto o Filho como a ovelha. O rebanho pertence ao 
Pai, que o confia ao Filho. O Filho não é um patrão: partilha o sofrimento das 
suas ovelhas e partilha com elas o amor do Pai. São unidos no mesmo 
abraço de Amor salvífico. Por isso, ninguém pode arrancar a ovelha da mão 
do Filho, porque os dois estão nas mãos do Pai.

A ovelha está face a face com o pastor, um sinal da ternura e mútuo 
conhecimento. Mas a ovelha está envolvida com um manto vermelho, que é 
o sinal do martírio do Pastor na cruz. Esta cruz é velada no fundo. O tecido 
vermelho recorda o livro de Apocalipse, cuja narrativa rememora o sangue 
do Cordeiro imolado que lava as vestes dos discípulos do Senhor (7,14); ou 
mesmo a profecia de Isaías: “pelas suas chagas nós fomos curados” (53,5). 
Aqui se concretiza o dar a vida do Pastor: ele oferece a sua vida na cruz, para 
dar a vida eterna as suas ovelhas.

O acompanhamento não é somente uma ação de alguém que dá alguns 
conselhos; mas é sobretudo o partilhar a própria vida, o próprio sofrimento, 
os mesmos sonhos, a mesma vocação à santidade, isto é, ser santos, como o 
Pai é Santo. O pastor recorda esta ação de Cristo, que para se tornar Pastor, se 
fez irmão nosso.

O ícone nasce da escuta de Jo 10, 27-30

Francisco José Enríquez Zulaica, sdb

Minhas ovelhas ouvem a minha voz, 
eu as conheço, e elas me seguem. Eu 
dou vida eterna para elas, e elas 
nunca morrerão. Ninguém vai 
tirá-las da minha mão. O Pai, que as 
entregou a mim, é maior do que 
todos. Ninguém pode tirar nada da 
mão do Pai. Eu e o Pai somos um.

CRISTO, O BOM PASTOR
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ORAÇÃO VOCACIONAL

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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CELEBRAÇÃO DE ACOLHIDA

Ambientação: Bíblia, panos, velas, ícone do Bom Pastor, 
tarjetas com as palavras – Amar, aproximar, Propor, 

Acompanhar.

É com alegria que acolhemos o ícone do Bom Pastor em nossa comunidade 
salesiana. O ícone abençoado pelo Reitor-Mor, padre Ángel Artime, em sua 
visita à Inspetoria em agosto de 2018 e que agora peregrina pelas nossas 
presenças salesianas do Sul do Brasil, significa para a nossa Família uma rica 
experiência com a figura do Bom Pastor. Jesus disse à multidão: Eu conheço 
as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e eu dou a vida pelas 
minhas ovelhas (Jo 10,14). São as palavras do próprio Cristo que devem 
orientar, motivar e reavivar a nossa ação pastoral salesiana na busca de 
garantir que nossos adolescentes e jovens tenham vida e vida em 
abundância. Somos chamados a acompanhar, com o coração de Dom 
Bosco, os nossos adolescentes e jovens na construção de seus projetos de 
vida.

Oração: Deus eterno e misericordioso, 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.

Canto: “Lembranças” ou “Tu és Dom Bosco”
Cantando em sintonia nº 341 ou nº 339

Leitura bíblica: Ez 34, 11-12.15-16.23-24.30-31
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Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e 
tomarei conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho quando ele 
próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as 
minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram 
dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo apascentarei as 
minhas ovelhas e as farei repousar – oráculo do Senhor Deus. Procurarei a 
ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a da perna quebrada, 
fortalecerei a doente, e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apascentá-las 
conforme o direito. Para apascentá-las estabelecerei sobre elas um único 
pastor, o meu servo Davi: ele as apascentará e lhes servirá de pastor. Eu, o 
Senhor, serei o seu Deus e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, o 
Senhor, falei. Assim saberão que eu, o Senhor, sou o Deus-com-eles, e eles o 
meu povo, a casa de Israel – oráculo do Senhor. E quanto a vós, minhas 
ovelhas, ovelhas de minha pastagem, vós sereis seres humanos, e eu sou o 
vosso Deus – oráculo do Senhor.
Palavra do Senhor.

Como um pastor toma conta do rebanho assim vou cuidar das minhas 
ovelhas.
– Aclamai a Jacó alegremente. Cantai hinos à primeira das nações! Soltai a 
voz! Cantai! Dizei: “Senhor, salva teu povo, o que restava de Israel”! Faço-o 
caminhar entre arroios de água, por caminhos planos, onde não tropeçam; 
eu sou pai para Israel, Efraim é meu filho querido.

-Ouvi, nações, a palavra do Senhor, anunciai às terras distantes: Dizei: 
“Aquele mesmo que dispersou Israel vai reuni-lo novamente, e dele cuidará 
qual pastor ao seu rebanho.

-Não será Efraim o meu filho querido? Não será ele um filho tão amado que, 
quanto mais dele falo, mais vontade tenho de lembrá-lo? ”Por ele meu 
coração palpita, tenho de compadecer dele”! – diz o Senhor

Aclamação do Evangelho

Salmo
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(Reflexão – Homilia)

Contemplação: A contemplação do Ícone do Bom Pastor nos remete a 
inúmeros significados para a nossa ação evangelizadora.

(Os jovens devem entrar com as tarjetas com as palavras – Amar, Aproximar, 
Propor, Acompanhar – e montar um ambiente ao lado do ícone, enquanto o 
comentarista diz a referência de cada palavra, como segue abaixo.)

- Amar significa ter o olhar cheio de amor motivado uma doação 
ilimitada aos nossos destinatários, na busca da empatia por suas vidas, 
anseios e projetos.

- Aproximar é o convite para vivermos uma presença significativa 
entre as crianças, adolescentes e jovens, alimentando a cultura da 
escuta já mencionada pelo Reitor-Mor.  

- Propormos um caminho a santidade, para fazer crescer, ter um ideal, 
para que possa ter uma vida plena em atividades que tragam alegrias 
verdadeiras e perenes.  O Bom Pastor nos quer homens e mulheres 
capazes de propor caminhos de santidade aos nossos destinatários. 

- Acompanhar é a nossa vocação! Dom Bosco compreendia uma vida 
toda dedicada aos jovens: era essa a sua felicidade. As crianças, 
adolescentes e jovens têm o direito de serem acompanhados e querem 
viver felizes. Essa é a missão que Deus confia a você! Ele precisa dos 

Canto: Aleluia, Eu Sou o Bom Pastor, diz o Senhor!
www.youtube.com/watch?v=R2-vKEtWWmk

Leitura bíblica: Jo 10, 1-18
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Preces: O Bom Pastor transforma nossa vida em doação perene e serviço ao 
rebanho.  Apresentemos nossas preces em favor da humanidade.

T. Bom Pastor, ouvi-nos.

1. Orientai Senhor, neste período rico da nossa inspetoria, os membros desta 
comunidade, para que sendo sinal do amor de Deus, sejam pastores que 
amam, aproximam, propõem e acompanham as crianças, adolescentes e 
jovens, sobretudo, aqueles que mais precisam, nós vos pedimos.

2. Senhor, vos pedimos por todos os membros da Família Salesiana que 
acolhem este ícone. Fazei que esta peregrinação seja sinal do compromisso 
convosco e com a juventude. Que os nossos jovens, animados pelo vosso 
Espírito, tenham mais vida e os seus projetos e sonhos sejam realizados, nós 
vos pedimos. 

3. Senhor da Messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu 
forte e suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito; 
que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua 
voz, nós vos pedimos.

(Em uma pequena tarjeta de papel convidar a comunidade a rezar, meditar e rever a 
vida a partir desses elementos elencados acima para que possam assumir um 
compromisso pessoal diante da mística do ícone)

Para ajudar no momento: Quem amo? Como amo? O que proponho? Como 
acompanho? 

Dinâmica

nossos dons para caminhar com os jovens de hoje, pelas estradas da 
vida de hoje, para que tenham vida e vida em plenitude. É a nossa 
missão promover a alegria que vem do coração, de dentro, do mais 
profundo de nossas crianças, adolescente e jovens.
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Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.

4. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários; desperta nossas 
comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que 
querem dedicar-se ao Reino na vida consagrada e religiosa salesiana, nós 
vos pedimos.

(Preces espontâneas) 
Pai-Nosso 
Ave Maria 
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Acompanhar
Santidade
Caminhar

Aproximar
Presença
Escutar

Propor
Santidade
Processo

Com esse encontro formativo acolhemos a visita do Ícone do Bom Pastor 
com as crianças. Este material está destinado a crianças entre 07 e 09 anos 
de idade. O tema central e o objetivo do encontro é o conhecer a figura do 
Bom Pastor e os elementos místicos que envolvem a sua figura e ação. Para 
tanto, ele partirá de quatro elementos fundamentais – amar, aproximar, 
propor e acompanhar – que configuram as etapas relevantes da ação 
evangelizadora e do projeto de salvação de Deus. Almejamos que os 
catequistas, educadores e assessores ajudem as crianças a vivenciarem esse 
rico e oportuno momento da nossa ação pastoral, despertando para a 
descoberta do amor de Deus revelada na figura de Bom Pastor, que sempre 
está disposto a doar a vida, bem como entender que somos meninos e 
meninas, homens e mulheres, crianças e jovens chamados a colaborar com 
o Cristo Bom Pastor em defesa da vida. 

FORMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

Canto: Amar com Jesus amou
www.youtube.com/watch?v=WtKw3imyTLU

Amar
Empatia
Doação
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Texto bíblico: João 10, 1-18

“Eu, por vocês estudo, por vocês trabalho,
por vocês estou disposto até dar a própria vida....”

1. Confeccionar imagens do Bom Pastor de acordo com o número de 
crianças. 
2. Distribuir as imagens  
3.Pedir aos catequizandos que escrevam atitudes e ações de como cuidar de 
uma ovelha.
4. Pedir aos catequizandos para se encontrarem como pastores. 
5. Conversar sobre como cuidar com amor, proximidade, acompanhar e 
ajudar uma ovelha.

Dinâmica

Chave de leitura salesiana:

1. O Bom pastor ama as suas 

ovelhas? Por quê?

2. Cristo Jesus é um bom pastor, 

cuida com carinho de suas 

ovelhas, e faz isso para dar um 

exemplo. Qual?

3. Se eu tivesse uma ovelha, como 

eu deveria cuidar dela? 

4.  Se você fosse uma ovelha, 

quem são as pessoas que cuidam 

de você?

Outras sugestões
Plantar uma semente e acompanhar o desenvolvimento da planta.
 Preparar um quebra-cabeça com frases que retratam atitudes positivas em relação as pessoas.

Representar com desenhos o zelo de um Pastor. Fazer entrevista com alguns pais, educadores, professores, de como é cuidar das pessoas, e no próximo encontro poderiam sugerir para as crianças trazerem imagens que representam o maltrato com as pessoas. 
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Mantra: O Senhor é bom Pastor
(https://www.youtube.com/watch?v=W3qvhwGVgL8)

Acolhida
(Acolher e valorizar muito a participação das crianças, com música de fundo,
os nomes das crianças escritas no ambiente, as palavras
AMAR, APROXIMAR, PROPOR E ACOMPANHAR)

Celebrante: Vamos meditar e rezar juntos: 
Oremos: Querido Bom Pastor, nós estamos aqui, e queremos ter um coração 
semelhante ao seu. Queremos conhecê-lo, amá-lo cada vez mais. Estamos e contigo 
queremos celebrar contigo a nossa vida e como caminhamos até aqui. Precisamos de 
ti. Amém.

Entrada dos Símbolos:
(Convidar as crianças e educadores para entrar com os objetos e montar
o ambiente. Pode-se ser em um ambiente com pouca luz e velas)

CELEBRAÇÃO COM AS CRIANÇAS

 (Um próximo encontro seja celebrativo, pedindo que eles tragam os vasinhos com 
as pequenas sementes plantadas para montarem um ambiente celebrativo)

Ambientação: Uma vela grande, Bíblia, flores, sementes, imagem de Dom Bosco, 
Auxiliadora, Ícone do Bom Pastor.

Canto: Deus Trino
Cantando em Sintonia nº 274
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(Pode ser proclamada ou teatro) 

Celebrante: Vamos aclamar a palavra de Deus, cantando: 
Partilha
(Dividir as crianças em grupo, com um mediador junto)

1. Quem são as ovelhas de hoje? 
2. Quem são os pastores (as pessoas que nos ajudam)?
3. Quais os perigos que vivemos hoje?

Chave de leitura: Deus nosso Pai nos ensina a sermos crianças que gostam da vida 
e cuidam dela, que ajudam quem está do nosso lado. Dessa forma nos tornamos 
ovelhas que escutam a voz do nosso pastor e seguem um caminho cheio de luz.

Compromisso
Celebrante: Para nós cristãos, pessoas que participam de uma Igreja que 
celebra a vida de Jesus e que cuidam uns dos outros, a imagem do Bom 
Pastor é uma imagem que nos ajuda a ser igual Ele, a sermos crianças 
comprometidas com o cuidado da vida do nosso amigo, dos nossos 
familiares e de tudo a nossa volta.

Leitor 1: Jesus se declara o Bom Pastor e convida a todos para segui-lo. 
Leitor 2: Hoje, Jesus quer nos ensinar a amar com ternura, para que 
possamos amar, nos aproximar, propor um caminho e ser acompanhados 
nessa caminhada. 

Leitura Bíblica: Lucas 15, 3-7

Canto: Sou Bom Pastor
Cantando em Sintonia nº 75
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Canto final: Dom Bosco Jovem
Cantando em sintonia nº 322

Pai Nosso

Leitor 3: Como podemos seguir Jesus e seus passos como Pastor? 
(espontaneamente deixarmos as crianças falarem sobre seguir os passos de Jesus) 
Leitor 4: Agora, todos são convidados e pegar o símbolo que trouxeram e 
partilhar como foi a experiência do cuidado.  Isso significa que o desafio 
continua simbolicamente em nossas vidas. Somos chamados a sermos 
ovelhinhas e convidados a deixar Jesus cuidar de nós.

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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FORMAÇÃO PARA
OS ADOLESCENTES

Ambientação: panos, ícone do Bom Pastor, velas, frases e 
palavras do Bom Pastor.

Material: um grande pedaço de papel pardo, papel sulfite, 
lápis e canetas hidrográficas, revistas, cola. 

Motivação: Com esse encontro formativo recebemos e refletimos a visita do 
Ícone do Bom Pastor com adolescentes entre 10 a 15 anos de idade. O tema 
central e o objetivo dos encontros é reconhecer na figura do Bom Pastor os 
elementos místicos que envolvem a sua figura e ação. Partindo de quatro 
elementos fundamentais que são amar, aproximar, propor e acompanhar 
como etapas relevantes da ação evangelizadora e do projeto de salvação de 
Deus. Almejamos que os catequistas, educadores e assessores ajudem as 
crianças a vivenciarem esse rico e oportuno momento da nossa ação 
pastoral. O objetivo é despertar para a descoberta do amor de Deus revelada 
na figura de Bom Pastor, que sempre está disposto a dar a vida, e também 
entender que somos meninos e meninas, homens e mulheres, crianças e 
jovens chamados a colaborar com o Cristo Bom Pastor em defesa da vida.

Objetivos

1. Conhecer os elementos que envolvem a figura do Bom Pastor
2. Auxiliar os adolescentes na construção do seu projeto de vida 
3. Fomentar entre os adolescentes a doação ao outro. 
Trabalhar os elementos elencados abaixo a partir da perspectiva de projeto 
de vida. 

Acompanhar
Caminhar

Projeto de vida

Aproximar
Presença

Escuta

Propor
Santidade
Processo

Amar
Empatia
Doação
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Chave de leitura salesiana: “Eu, por vocês estudo, por vocês trabalho, por 
vocês estou disposto até a dar a própria vida....”

2. O QUE A BÍBLIA DIZ

Vamos conversar sobre a imagem que temos do Bom Pastor. Ao olhar o 
Ícone e ao escutar a palavra de Deus, queremos refletir sobre o que 
pensamos a partir da perspectiva do Bom Pastor. Essa imagem deve ser o 
mapa de navegação de nossas atitudes como cristãos. Somos chamados a 
viver em nossas vidas os elementos fundamentais dessa figura do Bom 
Pastor.

Qual a primeira atitude do Bom Pastor?

A vida em doação, retratada na passagem bíblica, significa para nós, 
salesianos, gesto e atitude, convite de adesão ao projeto do Reino. Nesse 
sentido, o Bom Pastor é aquele que não somente conhece as ovelhas, mas dá 
a vida por elas, ou seja, possibilita que a vida seja vivida de forma plena e 
digna.

- Que tipo de ovelhas devemos procurar?
- A quem podemos comparar as ovelhas de hoje?
- Que lugar que o Bom Pastor ocupa na vida de suas ovelhas?
- Que atitude brota no seu coração ao se deparar com essa leitura do Bom 
Pastor?

Texto Bíblico: Ezequiel 34, 11-16

Canto: Somos Dom Bosco que caminha (E. Vicente)
Cantando em Sintonia nº 320

Canto: Sou Bom Pastor
Cantando em Sintonia nº 75
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Canto: Oração do Horizonte
www.youtube.com/watch?v=Yq9TI88GKJ0

- Que atitudes o exemplo do Bom Pastor nos inspira a vivenciar?

ATIVIDADE
Pense globalmente e atue localmente 
John Lennon

OBJETIVO: Elencar por desenhos, figuras ou imagens que identifiquem e 
apresentem a figura do Bom Pastor.

MATERIAL: Para essa atividade você precisará de: 
- um grande pedaço de papel pardo 
- papel sulfite 
- lápis e canetas hidrográficas 
- revistas 
- cola

DESCRIÇÃO: Peça que cada participante pense em algo que remeta a uma 
virtude do Bom Pastor– um desenho, uma frase, um logotipo, etc. Distribua 
papéis para cada um fazer seu rascunho. Estenda o papel pardo no chão e 
organize os materiais de modo que sejam facilmente utilizados. É 
importante que o papel tenha um tamanho suficiente para todos ocuparem 
seu espaço. Quando estiverem prontos, cada um deve registrar (se 
preferirem, colar) sua virtude no papel pardo, de modo a formar um único 
painel.

Ao final, sentados ao lado do papel pardo, peça que apresentem sua virtude 
justificando-a (Por que a escolheu? De que maneira essa ideia representa o 
Bom Pastor? Por que utilizou determinadas formas e cores?). Favoreça os 
comentários dos colegas.

Dinâmica: Painel das Virtudes
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Sugestão:  Se você tiver mais tempo e recursos, também poderá utilizar um 
grande tecido para realizar a proposta. Mais tarde, será possível 
transformá-lo em uma toalha para a hora do lanche ou uma cortina para a 
sala onde as atividades são realizadas.

Algumas atitudes e “vozes” cativas podem deformar a nossa missão nesse 
mundo. Somos por excelência chamados a sermos sinais de amor às outras 
pessoas. Jesus indica, na parábola do Bom Pastor, elementos que nos 
ajudam a refletir sobre a nossa ação, a maneira como somos e agimos. Ao 
olhar a mística que envolve a figura do Bom Pastor sintamo-nos 
profundamente amados e chamados a amar. 

ORAÇÃO FINAL E ENCERRAMENTO

Dinâmica: 
Com a #SOUBOMPASTOR 

motivar os adolescentes a uma 
pequena gincana virtual. Em 

equipes, eles receberão um dos 
elementos (Amar, Aproximar, 

Propor, Acompanhar) e deverão 
postar nas redes sociais em 
pequenos vídeos ou fotos, a 

vivência desses elementos com 
gestos em família, amigos, 

sociedade que remetam 

- Você concorda que o ser humano 
pode ser sinal do amor de Deus às 
pessoas? Como?
- Que elemento da figura do Bom 
Pastor que mais lhe chama atenção?
- Indicados alguns verbos a partir do 
Bom Pastor (amar, aproximar, propor 
e acompanhar), que atitudes podem 
ser assumidas na sua vida cotidiana? 
- O que significa amar? Como agem 
as pessoas que amam?

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu, capaz de amar sem medida.

Ensina-nos a ser como tu: acolhedor, próximo, sensível às necessidades das 
pessoas, aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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CELEBRAÇÃO COM
OS ADOLESCENTES

Ambientação: Uma vela grande, Bíblia, flores, Ícone 
do Bom Pastor, projetor.

(Um próximo encontro seja celebrativo, a ser realizado com a presença dos 
responsáveis. Seria interessante motivar que um jovem recolhesse todo 
material postado para se apresentar em algum momento da celebração, em 
formato de pequenos vídeos)

Acolhida
(Acolher e valorizar muito a participação dos responsáveis)
Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo.

Celebrante: Vamos meditar e rezar juntos: Querido Bom Pastor, nós 
estamos aqui, e queremos ter um coração semelhante ao seu. Queremos 
conhecê-lo, amá-lo cada vez mais. Precisamos de ti. Amém.

Entrada dos Símbolos: 
(Convidar as crianças, os pais e os educadores para entrar com os objetos e montar o 
ambiente. Pode ser em um ambiente com pouca luz e velas) 

Leitura Bíblica: Jo 10

Mantra: O Senhor é Bom Pastor
www.youtube.com/watch?v=W3qvhwGVgL8
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Partilha
(Dividir em pequenos grupos os pais e os educadores e no outro, os educandos, 
crianças e adolescentes)

Para Pais, educadores e responsáveis
- Quem são as ovelhas de hoje? 
- Quais as vozes que nossos filhos, educandos e/ou destinatários estão 
ouvindo?
- A que ameaças estão expostos nossos filhos?
- O que fazemos para dar a vida por “nossas ovelhas”?

Para adolescente, crianças e jovens 
- Quem são nossos pastores hoje?
- A que tipo de pastores tenho dado ouvido?
- O que tenho feito para cuidar, agradecer e respeitar os “nossos pastores”?
- O que fazemos para dar a vida por “nossos pastores”? 

Deus confia os filhos em nossas mãos, e somos chamados a ser pastores de nossos 
filhos para amá-los, aproximar-se deles, acompanhá-los e conduzi-los. Essa é a nossa 
missão, nosso projeto de vida.

A imagem do pastor e a imagem da porta do aprisco: muitas pessoas 
aproximam-se do rebanho, sendo que há quem entra no aprisco passando 
pela porta e quem “entra passando por outro lugar”. O primeiro é o pastor, o 
segundo um estranho, que não ama as ovelhas, quer entrar por outros 
interesses.

www.youtube.com/watch?v=aPydDc6OWpg
Vídeo

Dinâmica

Chave de leitura
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“Jesus identifica-se com o primeiro e manifesta uma relação de 
familiaridade com as ovelhas, expressa mediante a voz, com a qual as 
chama e é reconhecido, e por isso elas o seguem. Ele as chama para levá-las 
para fora, às pastagens verdejantes onde encontram bom alimento”.

A segunda imagem com a qual Jesus se apresenta é a da “porta das ovelhas”. 
Cristo, Bom Pastor, tornou-se a porta da salvação da humanidade porque 
ofereceu a vida por suas ovelhas.

“Jesus, pastor bom e porta das ovelhas, é uma cabeça cuja autoridade se 
expressa no serviço, uma cabeça que para comandar dá a vida e não pede a 
outros que a sacrifiquem. De um cabeça assim se pode confiar, como as 
ovelhas que ouvem a voz de seu pastor porque sabem que com ele se vai a 
pastagens boas e abundantes”, frisou Francisco.

“Basta um sinal, um chamado e elas o seguem, obedecem, encaminham-se 
guiadas pela voz daquele que sentem como presença amiga, forte e doce ao 
mesmo tempo, que encaminha, protege, consola e medica. Assim é Cristo 
para nós!

Há uma dimensão da experiência cristã que talvez deixamos de certo modo 
à sombra: a dimensão espiritual e afetiva. O sentir-nos unidos por um 
vínculo especial ao Senhor como as ovelhas a seu pastor. Por vezes 
racionalizamos por demais a fé e corremos o risco de perder a percepção do 
timbre daquela voz, da voz de Jesus Bom pastor, que estimula e fascina.”

É a maravilhosa experiência de sentir-nos amados por Jesus. Perguntem-se: 
“Eu me sinto amado por Jesus? Eu me sinto amada por Jesus?” Para Ele 
jamais somos estranhos, mas amigos e irmãos. No entanto, nem sempre é 
fácil distinguir a voz do pastor bom. “Há sempre o perigo do ladrão, do 
brigante e do falso pastor. Há sempre o risco de ser distraído pelo ribombar 
de tantas vozes”, afirmou ainda o Santo Padre.

(Papa Francisco. Regina Caeli. 07 de maio de 2017. Acesso em < 
http://www.ofmscj.com.br/?p=3805> dia 24 de novembro de 2017.)
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Compromisso
Celebrante: Para o cristão, a imagem do Bom Pastor é um ícone que marca 
toda a ação pastoral, e nos convida a sermos homens e mulheres, crianças e 
adolescentes comprometidos com o cuidado da vida humana.

(Espontaneamente os convidados podem dizer a experiência dos grupos) 
Todos receberão uma pequena lembrança dessa celebração, motivados a viverem 
fortemente o chamado de serem pastores.1 Isso significa que o desafio continua 
simbolicamente em nossas vidas. Somos chamados a sermos pastores!

Pai-nosso

1 Pode ser um imã de geladeira, um cartão, um marca-página. 

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: Somos convidados a vivenciar um momento de intensa reflexão 
e conhecimento. Durante esse período teremos o Ícone do Bom Pastor da 
Jornada Vocacional Inspetorial, com o tema “Por vós estou disposto a dar a 
Própria vida” – frase que o próprio Dom Bosco fala aos jovens e os motiva a 
pensar em seu projeto de vida, construir um caminho, junto ao Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Iniciamos nosso momento com o sinal da Cruz...

FORMAÇÃO PARA OS JOVENS

A noite fria não lhe permitia dormir direito sem inquietação
Lá fora alguém certamente chorava sentindo frio, tinha fome de pão.
Era impossível não pensar na dor de quem não podia sentar-se à mesa
O Bom pastor não espera e procura salvar quem tem solidão e tristeza.
Foi por amor
Que procurou por estradas e praças
Por tantos lugares por onde andou
Quem já não tinha nenhuma esperança
Nem alegria e então convidou
Venha comigo, vem ser meu amigo!
Foi por amor.
Por tantas vezes fora perseguido, sofreu mentiras e difamação
Mas procurou todo jovem perdido, salvar-lhe a vida era sua missão.
Se entregou assim, completamente, foi muito claro seu modo de agir
Fortalecido pela luz da fé, buscando sempre amar e servir

Canto inicial: Foi por amor
www.youtube.com/watch?v=GYZ_lQoPXiU

Ambientação: panos coloridos, velas, flores, palavras 
AMAR, APROXIMAR, PROPOR  e ACOMPANHAR, 

Ícone do Bom Pastor, imagem de Dom Bosco, 
Auxiliadora, materiais de escritório como papel A4, 

canetas, canetinhas. 
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A dinâmica será dividia em três momentos:

a)  Primeiro momento: em um ambiente todo escuro (de preferência), com 
vários materiais espalhados no ambiente, todos os jovens vendados, musica 
alta e barulhenta, buzina, um ambiente totalmente de terror, sem ninguém 
conduzindo os jovens, apenas vendando e dizendo para eles que eles 
precisam achar a saída sozinhos.

b)  Segundo momento: ainda vendados, entram algumas pessoas sem falar 
nada e os acompanham sem tocar, sem falar, apenas estar próximo, 
continua o barulho, a música e o ambiente.

c)  Terceiro momento: coloca-se a música “A ovelha sou eu”; ainda vendados, 
com o ambiente mais claro e com pessoas conduzindo os jovens para a 
saída, conduzindo no abraço, na palavra e levando para a saída, um 
ambiente mais calmo e organizado. Após esse momento disponibilizar em 
um espaço grande material de anotação ambiente com o Ícone do Bom 
Pastor, velas, flores, ambiente harmonioso, canetas e papel, para fazer a 
seguinte reflexão;

- Como me senti no primeiro momento com os olhos vendados e sozinho? 
Consegui encontrar a saída? Como é se sentir sozinho no meio da escuridão?
- No segundo momento, como foi minha sensação de estar com alguém do 
meu lado? Consegui me sentir seguro, consegui achar a saída?
- E no terceiro momento, como foi ser conduzido e encontrar a saída? Como 
foi deixar ser conduzido por alguém?

Obs: Dividir em grupos para partilhar (15 a 20 min).

Lembrando os jovens que se fazem presente na nossa caminhada sendo ela 
escolar, comunitária ou familiar, rezamos por suas vidas e vocações:

1 Pai- Nosso e 10 Ave- Marias;

Dinâmica de introdução
A condução
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Iluminação Bíblica: Lucas 15, 1-5

Invocação ao Espirito Santo

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 

criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a 

luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por 

Cristo Senhor Nosso. Amém.

Reflexão Bíblica: 
- O que o texto me diz?
- O que o texto me faz refletir sobre minha caminhada, como me deixo ser 
conduzido?
- O que o texto me faz dizer a Deus? Tenho pensado em ser acompanhado 
ou me deixar ser acompanhado?

Após a reflexão bíblica e a partilha, dividir os jovens em grupos de 5 a 8 
integrantes, entregar as tarjetas para cada um escrever quem eles enxergam 
na caminhada como referência de Bom Pastor. A reflexão seja direcionada 
de modo a enfatizar a necessidade de se deixar ser acompanhado e 
conduzido para um projeto de vida, uma escolha de vocação e caminhada. 

Material necessário: canetinhas e tarjetas coloridas.  

Dinâmica de introdução
A condução

Trabalho de grupo
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Sugestão: Para complementar o olhar de amor pelo próximo, acompanhamento, 
aproximação, elementos do bom pastor no nosso dia a dia.

Amor ao próximo
www.youtube.com/watch?v=ll-HehDI6gw 

Lição de vida: como ser um Super- herói
www.youtube.com/watch?v=FsDRJXCu1oI 

Oração vocacional

Sugestão de Vídeos

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: No ícone comtemplamos o Bom Pastor com a ovelha no colo – a 
ovelha sendo afagada, recebendo carinho, afeto, sendo acompanhada. Esse 
é o mesmo acompanhamento que Dom Bosco fez com seus jovens, dando 
um sentido a sua vida, mostrando um caminho de possibilidades, que leva 
ao aconchego do Senhor, aos cuidados do amor do Bom Pastor.

Traçamos sobre nós o sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai... 

Canto: Eu quero acreditar
Cantando em sintonia nº 355

Invocação ao Espirito Santo

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 

criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a 

luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por 

Cristo Senhor Nosso. Amém.

Leitura: Fl 4, 4-10

CELEBRAÇÃO COM OS JOVENS
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- O que a leitura me faz refletir?
- Como respondo a Deus aquilo que Ele me pede?
- Em que atos do dia a dia eu confio em Deus e me deixo ser guiado (a)?

Sugestão: Dividir os jovens em grupos de no máximo 5 pessoas. O grupo 
fará um símbolo que remeta ao Bom Pastor e à leitura bíblica que foi feita 
anteriormente. Após a confecção do símbolo no grupo, pedir para que 
expliquem.

Obs: material de apoio, folhas coloridas, massinha de modelar, tinta guache, palito 
de sorvete, palito de churrasco, EVA, material reciclável, canetinhas, tesoura, cola, 
etc. 

Preces: Cada grupo prepara uma prece para trazer ao grupo geral, trazendo 
nas preces a acolhida, o amor, a escuta de Deus em sua vida.
R: Senhor atendei nossa prece.

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Dom Bosco meu amigo jovem
Maior fascinação que conquistou
No meio dos seus jovens, cabides do amor,
Plantou o amor de Cristo com ardor.
Nunca deixe de sonhar
Como um dia ele sonhou,
O jovem que hoje sonha,
Com Deus no coração,
Por ser um bom cristão,
Se torna honesto cidadão.

Com Dom Bosco eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir
Com Dom Bosco eu quero viver e ser feliz

Canto: Com Dom Bosco eu vou
www.youtube.com/watch?v=WWGSXBBPkUg
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Caríssimos amigos,
Cristo, o Bom Pastor, é o ícone que representa um acompanhador por 
excelência. Ele nos motiva a amar os jovens nas suas fragilidades; a escutar 
e compreender os seus anseios; a desafiá-los para superarem não só os seus 
limites, mas para pensarem sobre seu projeto de vida; e acompanhá-los em 
suas escolhas, propósitos e caminhos. A seu exemplo, Dom Bosco criou um 
método eficaz que realmente se importa com essa delicada porção da 
sociedade, provocando-nos a ser “sinais e portadores do amor de Deus aos 
jovens, sobretudo mais pobres e necessitados.” 

Materiais: Papel, canetinha e/ou canetões,
imagens de Dom Bosco e Auxiliadora, panos, velas, Bíblia.

Ambientação: Preparar o ambiente com as imagens de Dom 
Bosco e de Auxiliadora. Para bem celebrar este momento 

vocacional, deve-se favorecer
o destaque para o ícone, criando um ambiente colorido

e com elementos característicos dos jovens da obra salesiana.

Evangelho: João 10, 14-18

Canto: Dom Bosco na periferia
Cantando em sintonia nº 325

Canto: Aleluia, a minha alma abrirei
Cantando em sintonia nº 150

CELEBRAÇÃO COM EDUCADORES
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Propor reflexões sobre o texto bíblico:
Esta passagem bíblica nos revela um Pastor comprometido com as suas 
ovelhas, e que compreende que há ainda outras ovelhas que deverão fazer 
parte do seu redil.
Como nos preparamos para ter um pátio educativo e acolhedor para os 
nossos adolescentes e jovens?
Como nos comprometemos com eles?

O primeiro encontro de Dom Bosco com Cafasso é narrado nas Memórias do 
Oratório de S. Francisco de Sales. Segundo as lembranças do autor, que 
escreve à distância de muitos anos daqueles acontecimentos, era o segundo 
domingo do mês de outubro de 1827. Os moradores de Morialdo, povoado 
próximo a Castelnuovo d'Asti, celebravam a festa da Maternidade de Maria.

Eis como o episódio é narrado por Dom Bosco: 

Muitos andavam atarefados em casa ou na igreja, enquanto outros se 
mantinham como espectadores ou tomavam parte em jogos ou 
brinquedos diversos. Só vi uma pessoa longe de qualquer espetáculo. Era 
um clérigo de pequena estatura, olhos cintilantes, aparência afável, 
rosto angélico. Apoiava-se à porta da igreja. Fiquei como que fascinado 
pela sua figura, e apesar de ter apenas 12 anos, movido pelo desejo de 
falar-lhe, aproximei-me e dirigi-lhe estas palavras: “Senhor cura, quer 
ver algum espetáculo da nossa festa? Eu o levo com muito gosto aonde 
desejar”. Ele fez gentilmente um sinal para que me aproximasse e 
começou a perguntar sobre minha idade, sobre o estudo, se já havia 
recebido a sagrada comunhão, com que frequência me confessava, 
aonde ia ao catecismo e coisas assim. Fiquei encantado por aquela 
maneira edificante de falar, respondi com satisfação a todas as 
perguntas e depois, como para agradecer-lhe a afabilidade, renovei o 
oferecimento de acompanhá-lo para ver algum espetáculo ou novidade. 
“Meu caro amigo, replicou, os espetáculos dos padres são as funções de 
igreja, quanto mais devotamente se celebrarem, tanto mais agradáveis 

Um encontro que marca uma vida
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1 – Quais são as atitudes de João Bosco e José Cafasso que mais nos chamam 
a atenção?
2 – Quais elementos do texto de José Cafasso associamos com o nosso 
compromisso de educadores salesianos e com a figura do Bom Pastor?

Partilha das leituras

Dinâmica

Neste momento os educadores formarão duplas, confrontando os 
ensinamentos dos dois textos com suas realidades de educadores 
salesianos. Feito isso a dupla deverá pegar um papel e caneta e elencar 4 
atitudes que colaboram para o bom acompanhamento dos nossos 
adolescentes e jovens. Conclui-se com a partilha das atitudes elencadas 
pelos educadores. (Sugere-se que os papéis sejam colocados na 
ambientação proposta para a celebração)

serão. Nossas novidades são as práticas da religião, que são sempre 
novas e, por isso, deve-se frequentá-las com assiduidade. Estou só 
esperando que se abra a igreja para poder entrar.” Criei coragem para 
continuar a conversa e acrescentei: “É verdade tudo quanto me diz. Mas 
há tempo para tudo: tempo para ir à igreja e tempo para divertir-se”. Ele 
se pôs a rir e concluiu com estas memoráveis palavras, que foram como o 
programa de toda a sua vida: “Quem abraça o estado eclesiástico 
entrega-se ao Senhor, e nada do mundo deve interessá-lo, a não ser o que 
pode redundar em maior glória de Deus e proveito das almas”.

BUCCELLATO G., Raízes da Espiritualidade de São João Bosco.
O influxo de alguns santos na vida espiritual e apostólica

do fundador dos Salesianos. Brasília, DF: EDB, 2015

“A santidade consiste em cumprir bem
os seus deveres e estar sempre alegre.”

 Dom Bosco
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Certo dia alguém perguntou ao Papa Francisco: “Mas, Padre, pode-se ser 
santo na vida de todos os dias?’. ‘Sim, pode’. ‘Mas isso significa que devemos 
rezar o dia todo?’. ‘Não’. Isso significa que você deve cumprir os seus deveres 
durante todo o dia: rezar, ir ao trabalho, cuidar dos filhos... E fazer tudo com 
o coração aberto a Deus. Com essa vontade de que esse trabalho, também 
na doença, no sofrimento, na dificuldade, esteja aberto a Deus. E assim 
seremos santos”.

Ao final de cada invocação todos respondem:
Senhor, escutai a nossa prece.
- Pelos nossos educadores, para que tenham sempre o coração aberto a 
amar e acolher os adolescentes e jovens, rezemos:
- Pelos nossos religiosos e religiosas, para que sejam sempre sinais e 
portadores do amor de Deus aos jovens, rezemos:
- Pelas nossas casas, para que tenham sempre um ambiente propício para a 
educação e evangelização dos nossos jovens segundo o método educativo 
de Dom Bosco, rezemos:
- Pelos nossos destinatários, crianças, adolescentes e jovens, sobretudo os 
mais pobres, para que sejam acompanhados vocacionalmente em seus 
projetos de vida, rezemos:

Preces vocacionais

Canto: Dom Bosco sem fronteiras
Cantando em sintonia nº 319

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu, capaz de amar sem medida.

Ensina-nos a ser como tu: acolhedor, próximo, sensível às necessidades das 
pessoas, aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: O exemplo do Bom Pastor nos anima e nos motiva para o 
acompanhamento vocacional a serviço dos jovens. A Jornada Vocacional é 
tempo propício, dentro das nossas casas, para o preparo de uma seara fértil 
para o discernimento vocacional dos nossos adolescentes e jovens. E a 
família é o espaço privilegiado para este discernimento. Aprendemos com 
os pais e com os avós que há homens e mulheres chamados a serem “pais e 
mães”, a formarem família; e há os que se consagram a Deus para se 
dedicarem exclusivamente ao anúncio do Evangelho. Todos deveríamos 
poder dizer, a partir da vivência nas nossas famílias: “E nós reconhecemos o 
amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor: quem permanece 
no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele.” (1 Jo 4, 16).

Materiais: Ícone do Bom Pastor, velas, bíblia, panos, 
papéis com situações familiares desafiadoras 

(abandono paternal, divórcio, crise econômica, drogas, 
bebidas, violência contra a mulher, traição...)

Enquanto se canta, quatro famílias são convidadas a entrar com um símbolo (palavras 
AMAR, APROXIMAR, PROPOR, ACOMPANHAR). Após a entrada, o símbolo deve ser 
colocado na ambientação do encontro, ao lado do ícone do Bom Pastor

Leitura: João 10, 1-18

Canto: É bom ter família
Cantando em sintonia nº 398

Canto: Permanecer no amor
www.youtube.com/watch?v=JCOe5l6EwTU

ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS

36



Motivação sobre o ícone
(amar, aproximar, propor, acompanhar)

“A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, 
ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de 
enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este 
fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se 
uma luz na escuridão do mundo”.

Dinâmica

Juntar as famílias em pares, para que discutam como ser um “Bom Pastor” em suas 
famílias, e confrontar, nos grupos as suas situações com os valores bíblicos da 
passagem lida (cada grupo deve pegar uma situação proposta pelos papéis colocados 
no ambiente). Devem escrever atrás do papel suas ideias. Em seguida, faz-se uma 
partilha breve sobre as soluções encontradas para os desafios propostos.

Leitor 1: O Papa Francisco, assim como seus predecessores, reconhece a 
complexidade da vida familiar moderna, e acentua a necessidade de que a 
Igreja e seus ministros estejam perto das pessoas, independentemente da 
situação em que se encontrem ou quão afastados possam se sentir da 
Igreja. Francisco escreve sobre como formar uma família significa fazer 
parte do sonho de Deus, unindo-se a Ele na construção de um mundo “onde 
ninguém se sinta sozinho”. A novidade desta exortação é a atitude de 
acompanhamento: “Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as 
conduz...” (Jo 10, 4)

Leitor 2: O discernimento é um esforço constante para abrir-se à Palavra de 
Deus que ilumina a realidade concreta da vida cotidiana. O discernimento 
nos leva a ser dóceis ao Espírito.

Leitor 3: Entretanto, o discernimento não deve se separar das exigências de 
verdade e da caridade do Evangelho, nem dos ensinamentos e da tradição 
da Igreja. São necessárias a humildade e a busca sincera da vontade de 
Deus.

Papa Francisco em “Amoris Laetitia”, número 66.
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Animador: Deus não só instituiu a família humana, como a quis para si. 
Portanto, com os olhos no lar de Nazaré, supliquemos ao Pai todo poderoso 
por nossas famílias:

1. Ó Bom Pastor, aumentai o nosso desejo de transformar a nossa família em 
um ambiente privilegiado para a vivência do amor, rezemos:

2. Ó Bom Pastor, ajuda-nos a compreender a importância da missão 
educativa de cada um de nós, pais cristãos. Que tenhamos confiança e 
coragem para formar os filhos para os valores essenciais da vida humana, 
rezemos.

3. Ó Bom Pastor, que as nossas famílias sejam um lugar onde o Evangelho 
possa ser transmitido e irradiado, a ponto da mesma vida da família se 
tornar itinerário de fé, iniciação cristã e proposta para Te seguir, rezemos.

4. Ó Bom Pastor, que cada uma de nossas famílias seja um lugar para 
acompanharmos os nossos filhos em seus projetos de vida, rezemos. 

Preces vocacionais pelas famílias

Leitor 4: Orientados pela família e pela Igreja, conhecendo pessoas, ouvindo 
testemunhos, exercitando a oração em família e a oração particular, 
participando da Eucaristia, praticando a leitura da Palavra, poderemos ouvir 
o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ele sempre nos chama pelo 
nome e nossa primeira resposta deve ser “Eis-me aqui” (cf. Is 65, 1). Esta 
atitude de disponibilidade pode e deve ser estendida ao discernimento 
vocacional ao iluminar as escolhas da vida dos jovens – desta forma, eles 
estarão também a serviço de Deus e dos irmãos e serão uma luz para a vida 
em sociedade.

Leitor 5: A Peregrinação do Ícone do Bom Pastor é um rico momento para 
refletirmos sobre nossas famílias, sobre suas fragilidades, mas 
principalmente sobre sua beleza e suas possibilidades e para tomarmos a 
decisão de amar, aproximar, propor e acompanhar os nossos jovens em seus 
projetos de vida.
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Canto: Ilumina, Ilumina
Cantando em sintonia nº 401

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: Somos chamados a seguir os passos de Dom Bosco, que nos 
impulsiona a caminhar com Cristo o Bom Pastor. Este caminho nos leva a 
AMAR, APROXIMAR-SE, PROPOR e ACOMPANHAR, os nossos jovens. 

Iniciamos nosso momento com o sinal da cruz...

Meditação
- Que tipo de pastor eu sou: o que acolhe ou que afasta?
- Como acolho aqueles que me ofendem, ou que assumem 
comportamentos considerados reprováveis? Sou capaz de ir ao seu 
encontro? Capaz de acolher?
- Qual minha resposta diante disso para Deus?

Rezamos uma dezena pela nossa vocação e pela vocação daqueles com 
quem trabalhamos.

1 Pai-Nosso e 10 Ave-Marias.

Lectio divina: Lucas 15, 1-7

Canto: Senhor, se Tu me chamas
Cantando em sintonia nº 370

Materiais: Ícone do Bom Pastor, velas, bíblia, panos, 
papéis com situações familiares desafiadoras 

(abandono paternal, divórcio, crise econômica, drogas, 
bebidas, violência contra a mulher, traição...)

FORMAÇÃO PARA
A FAMÍLIA SALESIANA
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–3 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *
Na imensidão de vosso amor, purificai-me! 
–4 Lavai-me todo inteiro do pecado, *
e apagai completamente a minha culpa!

–5 Eu reconheço toda a minha iniquidade, *
o meu pecado está sempre à minha frente. 
–6 Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, *
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

– Mostrais assim quanto sois justo na sentença, *
e quanto é reto o julgamento que fazeis. 
–7 Vede, Senhor, que eu nasci na iniqüidade *
e pecador já minha mãe me concebeu.

–8 Mas vós amais os corações que são sinceros, *
na intimidade me ensinais sabedoria. 
–9 Aspergi-me e serei puro do pecado, *
e mais branco do que a neve ficarei.

–10 Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, *
e exultarão estes meus ossos que esmagastes. 
–11 Desviai o vosso olhar dos meus pecados *
e apagai todas as minhas transgressões!

–12 Criai em mim um coração que seja puro, *
dai-me de novo um espírito decidido. 
–13 Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, *
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

–14 Dai-me de novo a alegria de ser salvo *
e confirmai-me com espírito generoso! 
–15 Ensinarei vosso caminho aos pecadores, *
e para vós se voltarão os transviados.

–16 Da morte como pena, libertai-me, *
e minha língua exaltará vossa justiça! 
–17 Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, *
e minha boca anunciará vosso louvor!

Oração
Salmo 51
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Contemplação
Contemple a figura deste pastor que sai ao encontro da “ovelha perdida” e, 
com carinho e alegria, quando a encontra, acolhe-a em seus braços. Sinta-se 
abraçado por este imenso amor, abrace também aqueles que necessitam 
desse retorno a casa.

Sugestão: Em uma folha de papel construir uma escrita/desenho de sua caminhada 
como bom pastor na vida de muitos. Lembrar passos que marcaram a história, 
pessoas importantes, experiências de acompanhamento. 

Canto final: Eu quero acreditar
Cantando em sintonia nº 355

Oração final: (Ícone)

–18 Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, *
e, se oferto um holocausto, o rejeitais. 
–19 Meu sacrifício é minha alma penitente, *
não desprezeis um coração arrependido!

–20 Sede benigno com Sião, por vossa graça, *
reconstruí Jerusalém e os seus muros! 
–21 E aceitareis o verdadeiro sacrifício, *
os holocaustos e oblações em vosso altar!

ORAÇÃO VOCACIONAL

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Dirigente: Reunimo-nos para pedir ao Senhor da vida que suscite operários 
para sua messe. É o clamor de Cristo que pede que rezemos pelas vocações, 
pois a “A messe é grande, mas os operários são poucos”. Roguemos por todas 
as vocações da Igreja, sacerdotais, religiosas e leigas, para que possam, com 
o auxílio da Virgem Auxiliadora, responder ao chamado de Deus com 
generosidade.

Dirigente: Iniciemos, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai...
Dirigente: Façamos nossa Profissão de Fé. Creio em Deus Pai...

“Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie 
trabalhadores para a sua colheita” (Mt 9, 38)

“As vocações se conservam somente com a oração. 
Quem deixa a oração, certamente deixará a sua 

vocação”. (Dom Bosco)

Materiais: Ícone do Bom Pastor, panos, velas, imagem de Nossa Senhora 
Auxiliadora e Dom Bosco, terço, livro Cantando em Sintonia, folhas separadas com 

as palavras “AMAR”, “APROXIMAR”, “PROPOR”, “ACOMPANHAR”.

Um breve momento para a meditação e, após, segue com o comentário.

Leitor: “Uma epidemia de cólera atinge a cidade. [...]Um decreto municipal 
manda que todos os doentes sejam levados para os hospitais. Entretanto, 
não há mais vagas. Os médicos e enfermeiras fogem do local; há gente 
morrendo sem assistência. Em julho de 1854 a cólera-morbo invadira Turim 

Iluminação bíblica: João 10, 14-15

1ª dezena – AMAR

TERÇO VOCACIONAL
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Reflexão: A partir da história de Dom Bosco:
- Qual a nossa capacidade em amar o nosso próximo, mesmo sem 
conhecê-lo?
- Como podemos destinar nossos olhares aos nossos jovens, sobretudo os 
mais pobres e abandonados?

Um breve momento para a meditação e, após, segue com as orações.

Pai nosso...
Ave marias...
Glória ao Pai...

Todos: “Jesus, mestre, divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar 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 forças para que vos sejam fiéis como 
sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo 
de Deus e de toda a humanidade. Amém.

de modo violento. Os primeiros casos se verificaram nos dias 30 e 31 de julho. 
O epicentro da pestilência foi o bairro do Dora, a poucos passos de Valdocco. 
Num só mês 500 morreram. No dia 5 de agosto D. Bosco fala aos rapazes. 
Começa com a promessa: “Se vocês se puserem na graça de Deus e não 
cometerem nenhum pecado mortal, eu lhes garanto que ninguém será 
atingido pela cólera”. Sabem que o Prefeito lançou um apelo. Há 
necessidade de enfermeiros e assistentes para cuidar dos coléricos. Mas se 
alguns dos maiorzinhos tiverem coragem de me acompanhar nos hospitais 
e às casas particulares, faremos juntos uma obra boa e agradável a Deus. 
Muitos aderem àquele plano de auxílio. Foram dias de trabalho duro e nada 
agradável. Mamãe Margarida providenciava cobertores do Oratório. Em 
breve, tudo acabou. Uma mulher doente precisava ao menos de um lençol. 
Como não tinham mais nada, ela tirou a toalha do altar e deu, dizendo: 
“Jesus não vai reclamar”. A epidemia de cólera finalmente estava afastada de 
Turim. Os meninos de Dom Bosco já voltavam ao ritmo normal de colégio, 
com aulas e brincadeiras. Com a proteção de Nossa Senhora, nenhum deles 
adoeceu.”
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Um breve momento para a meditação e, após, segue com o comentário.

Leitor: “[...]O rapaz pela curiosidade, rapidamente foi ter com D. Ariccio. O 
vice-pároco compreendeu logo quem era o padre (D. Bosco) e no dia 
seguinte escreveu-me uma carta com algumas informações: Miguel 
Magone é um rapaz volúvel, agitado, perturba na Igreja e na escola, foi 
expulso da escola, difícil de controlar e controlar-se, mas é bom de coração e 
simples nos costumes. Mesmo assim D. Bosco enviou para Miguel Magone 
uma carta de aceitação no seu Oratório. Poucos dias depois, vejo-o aparecer 
diante de mim, correndo ao meu encontro:
- Eis-me aqui! Eu sou o Miguel Magone que o senhor encontrou na estação 
de Carmagnola.
- Eu sei tudo, meu bom amigo. Vieste de boa vontade?
- Sim, sim, boa vontade não me falta.
- Se tem boa vontade, recomendo que não me coloque em confusão toda a 
casa!
- Oh, mas esteja tranquilo que não vou desiludir. Dois colegas meus já estão 
na prisão…
- Bom ânimo, então. Diz-me só uma coisa: Você gosta mais de estudar ou 
aprender uma profissão?
- Estou disposto a fazer o que quiser, mas se me deixa escolher, prefiro 
estudar.
- Pensando em estudar, o que tem em mente para quando terminar os 
estudos?
- Se um vagabundo… - começou a dizer e baixou a cabeça.
- Continua… o que queres dizer: se um vagabundo…

Iluminação bíblica:  Pv 27, 23-27

2ª dezena – APROXIMAR

Canto vocacional: Oração pela Paz
Cantando em sintonia nº 392
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Canto vocacional: Dom Bosco na periferia
Cantando em sintonia nº 325

- Se um vagabundo pudesse tornar-se muito bom para ser padre, eu queria 
ser padre.
- Veremos o que um “vagabundo” saberá fazer!!! Comece a estudar: mas 
quanto ao ser padre ou outra coisa, isso dependerá de teu progresso no 
estudo, do teu comportamento moral e dos sinais de chamado ao 
sacerdócio.”

Reflexão: A atenção de Dom Bosco à Miguel Magone nos revela um 
poderoso elemento para o acompanhamento dos jovens: A escuta atenta e 
dedicada.
Como permitimos nos aproximar dos jovens, escutando seus anseios e 
sendo presença significativa na vida deles?

Um breve momento para a meditação e, após, segue com as orações.

Pai nosso...
Ave marias...
Glória ao Pai...

Todos: “Senhor Jesus, foi com muito amor e depois de muita oração que 
escolhestes e chamastes os apóstolos para vos servir em vossa Igreja. 
Convidai, hoje, também, muitos jovens, rapazes e moças, para o serviço na 
comunidade. Reparti com generosidade, entre a juventude, a graça da 
vocação sacerdotal, diaconal, religiosa e missionária. Mostrai-lhes o 
caminho que devem seguir e que ministério podem assumir, para melhor 
servir o Povo de Deus. Infundi neles o espírito de profeta para que, com 
destemor e generosidade, ajudem a transformar as estruturas injustas deste 
mundo. Amém.”

3ª dezena – PROPOR
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(um breve momento para a meditação e, após, segue com o comentário)

Leitor: No dia 9 de dezembro de 1859, D. Bosco julga ter chegado a hora de 
falar abertamente sobre uma congregação religiosa. Aos 19 “salesianos” 
reunidos no seu quartinho, fala aos jovens sobre suas intenções. Deu uma 
semana para eles pensarem no assunto e depois responderem se iriam “ficar 
para sempre com Dom Bosco”. No dia 18 de dezembro os reuniu novamente. 
Dos 19, 17 apareceram e deram seu sim. Serão salesianos e farão parte da 
Sociedade de São Francisco de Sales, nome escolhido para a nova fundação. 
O nome “Salesiano” era derivado do patrono, homem cuja característica era 
a doçura e a caridade. – “Inspirai confiança aos jovens. Fazei-vos amar, 
fazei-vos um deles. Procurai prevenir o mal e não puni-lo”.

Reflexão: Dom Bosco propôs aos jovens uma vivência radical do Evangelho, 
entregando as suas vidas para um bonito projeto em prol dos jovens. Como, 
a nossa maneira, também podemos responder com nossas vidas em favor 
dos menores mais fragilizados?
Um breve momento para a meditação e, após, segue com as orações.

Pai nosso...
Ave marias...
Glória ao Pai...

Todos: “Senhor, no vosso infinito amor, quereis que o plano divino da 
salvação atinja sempre mais a todos os homens e mulheres. Fazei que 
nossas famílias cristãs se tornem pequenas Igrejas, onde todos os pais 
sejam para os filhos, pela palavra e exemplo, os primeiros educadores da fé, 
e que os filhos, à luz do Espírito Santo, sejam disponíveis e generosos em 
seguir o vosso chamado. Pela intercessão de Maria, mãe do povo de Deus, 
vos pedimos mais operários e operárias para a vossa vinha. Confirmai todos 
os sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e apóstolos leigos em sua 
nobre vocação. Amém.”

Iluminação bíblica:  João 10, 1-5
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Canto vocacional: Vocação do Profeta
Cantando em sintonia nº 377

Um breve momento para a meditação e, após, segue com o comentário.

Iluminação bíblica:  João 10, 16-18

Leitor: Domingos Sávio tinha assumido a vida com seriedade, tanto que – 
admitido com apenas sete anos à primeira Comunhão – traçou num 
caderninho o seu projeto de vida: “Vou me confessar muito frequentemente 
e farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Quero santificar os 
dias festivos. Meus amigos serão Jesus e Maria. Antes morrer do que pecar!”.
Encontra-se com Dom Bosco, quando tinha 12 anos, e pede-lhe para ser 
admitido no Oratório de Turim, porque desejava ardentemente estudar 
para ser padre.
Dom Bosco, admirado, lhe disse: “Parece-me que temos aqui um bom 
tecido”. Domingos respondeu: “Eu serei o tecido; o senhor então, seja o 
alfaiate”. 
No Oratório de Dom Bosco, incentivado por ele a buscar a santidade, 
Domingos Sávio foi procurá-lo e disse ao mestre:
“Sinto desejo e necessidade de ser santo. Nunca tinha imaginado que 
alguém pudesse ser santo com tanta facilidade! Mas, agora que vi que é 
possível estando sempre alegre, eu quero e tenho absoluta necessidade de 
ser santo”.
Dom Bosco então aconselhou o menino a “ganhar almas para Deus, pois 
não há nada mais santo nesta vida que cooperar com Deus na salvação das 
almas, pelas quais Jesus derramou até a última gota do seu sangue 
preciosíssimo”.
Domingos não deixava passar ocasião de dar bons conselhos e se 
preocupava em especial com as crianças que, ao chegarem à adolescência, 
“corrompem-se moralmente e perdem a alma, talvez eternamente, por não 
haver quem os instrua na fé!”.

4ª dezena – ACOMPANHAR
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5ª dezena – O BOM PASTOR

[...]Mamãe Margarida disse a Dom Bosco: “Tens muitos jovens bons, mas 
nenhum supera o belo coração e a bela alma de Domingos Sávio”. E 
explicou-lhe: “Vejo-o sempre rezando, fica na igreja mesmo depois dos 
outros; sai todos os dias do recreio para fazer uma visita ao Santíssimo 
Sacramento… Na igreja, está como um anjo que mora no Paraíso”.
No dia 9 de março de 1857, aos 15 anos de idade, Domingos Sávio morreu em 
santidade. Convicto da futura canonização do jovem, Dom Bosco escreveu a 
respeito:
“Os que, havendo experimentado os efeitos de sua celestial proteção, gratos 
e ansiosos, esperam a palavra do oráculo infalível de nossa Santa Mãe, a 
Igreja”.

Reflexão: Dom Bosco acompanhou Domingos Sávio em seu bonito projeto 
de vida, quando o pequeno jovem deu grandes passos rumo a santidade. 
Como ajudamos nossos adolescentes e jovens para que se tornem “bons 
cristãos e honestos cidadãos”?

Um breve momento para a meditação e, após, segue com as orações.

Pai nosso...
Ave marias...
Glória ao Pai...

Todos: “Senhor Jesus Cristo, que sois todo coração para a humanidade, nós 
vos louvamos pela vossa misericórdia. Percebemos diariamente as 
maravilhas que realizais no mundo através de vossos escolhidos. 
Suplicamo-vos para todos eles a graça da fidelidade e a coerência de vida. 
Fazei, ainda, que muitos outros jovens, pais e mães de família, descubram 
também a vossa bondade e se empenhem no serviço aos mais necessitados. 
Amém.”

Iluminação bíblica:  João 10, 7-11
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Leitor: Dom Bosco escolheu como programa de vida: “Da mihi animas cetera 
tolle” (Dai-me almas e ficai com o resto), e começou o seu apostolado no 
meio dos jovens mais pobres, fundando o Oratório e colocando-o sob a 
proteção de São Francisco de Sales. Com seu estilo educativo e a sua práxis 
pastoral, baseados na razão, na religião e na “amorevolezza” (Sistema 
Preventivo) levava os adolescentes e os jovens à reflexão, ao encontro com 
Cristo e com os irmãos, à educação da fé e à sua celebração nos sacramentos, 
ao compromisso apostólico, civil e profissional.
Fonte da sua infatigável atividade e da eficácia de sua ação foi uma constante 
“união com Deus” e uma ilimitada confiança em Maria Auxiliadora que ele 
sentia como mãe. Aos seus filhos salesianos deixou como herança uma 
forma de vida religiosa simples, mas solidamente fundada nas virtudes 
cristãs, na contemplação na ação, e sintetizadas no binômio “trabalho e 
temperança”.
"Tudo quanto eu sou, é para vós. Não quero outra coisa que procurar o vosso 
bem moral, intelectual e físico. Por vós estudo, por vós trabalho, por vós estou 
disposto a dar a própria vida".

Dom Bosco, com a ajuda de sua Mestra, Nossa Senhora Auxiliadora, criou 
um vasto movimento de obras e pessoas, promovendo, cada vez mais, a vida 
plena para os jovens, especialmente os mais necessitados. A exemplo do 
Bom Pastor, entregou a sua vida pelos jovens.
Como nos empenhamos pastoralmente em prol dos nossos jovens?

Um breve momento para a meditação e, após, segue com as orações.
Pai nosso...
Ave marias...
Glória ao Pai...

Todos: “Senhor Jesus Cristo, que continuais a chamar com teu olhar de amor 
tantos jovens que vivem nas dificuldades do mundo, abre a sua mente para 
reconhecerem, entre as muitas vozes que ressoam à volta deles, a tua voz 
inconfundível: “Vem e segue-me”. Movimenta o entusiasmo da nossa 
juventude para a generosidade e torna-a sensível às esperanças dos irmãos 
que pedem solidariedade e paz. Orienta o coração dos jovens para a 
radicalidade evangélica, capaz de revelar aos homens e mulheres de hoje as 
imensas riquezas da tua caridade. Amém”

Um breve momento para a meditação e, após, segue com o comentário.
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Dirigente: Agradecendo à Virgem Maria, Auxiliadora e intercessora pelas 
vocações, rezemos a Salve Rainha: Salve Rainha, Mãe de misericórdia...

A nossa proteção está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Ave Maria...

Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus: não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre 
de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.

Maria, Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós!
Ouvi, Senhor, minha oração.
E chegue a vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.

OREMOS: Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito 
Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe 
Maria para digna morada do Vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte 
eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja 
lembrança nos alegra. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

E a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre 
Vós e permaneça para sempre. Amém.

Canto vocacional: Cantiga Mariana
Cantando em sintonia nº 309

Canto vocacional: Auxiliadora
Cantando em sintonia nº 313

Bênção de Nossa Senhora Auxiliadora
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ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO

Ambientação: Panos, velas, ícone, 
tarjetas de papel.

Acolhida: Amigos e amigas, como filhos de Dom Bosco somos convidados, 
neste momento de Adoração, por ocasião da peregrinação do Ícone do Bom 
Pastor, a estar com Jesus no Santíssimo Sacramento. Viemos para louvar, 
agradecer, bendizer e adorar o Deus da Vida. Vamos abrir-Lhe o nosso 
coração, meditar Sua Palavra e alimentarmo-nos de Seu Amor. Também nos 
recordemos de que estamos unidos a todas as crianças, adolescentes e 
jovens e à Família Salesiana de nossa Inspetoria. Que cresça, pela Eucaristia, 
esta nossa comunhão e espírito de pertença à nossa Inspetoria. Que o 
Espírito Santo nos encha com a sua luz e acenda em nossos corações a 
chama de seu Divino Amor.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Oremos: Ó Bom Pastor que ama e se aproxima, ajuda-nos a propor caminhos de 
santidade. Que possamos acompanhar as crianças, adolescentes e jovens a viver 
intensamente esse rico momento de nossa inspetoria salesiana. Ajuda-nos a amar 
com o coração igual ao teu. 
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Canto: Diante do Rei
www.youtube.com/watch?v=2r-xhXGEhy0

Canto: Dá-me um coração igual ao teu
www.youtube.com/watch?v=SCflJVI98j0 



Reconheçamos ser pecadores e invoquemos a Misericórdia do Pai.  

(Momento de silêncio para reflexão do Evangelho)

Contemplando Cristo o Bom Pastor, que nos ama, compreende, propõe 
caminho de salvação e nos acompanha, pedimos para que, assim como nos 
indica o Evangelho, sejamos pastores. Que saibamos propor, amar, 
acompanhar e escutar os nossos jovens, sobretudo aqueles que vivem em 
situação de risco. Que por meio da nossa vida, a cada dia, testemunhemos o 
Cristo o Bom Pastor. Pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça para que 
possamos renovar o nosso sim a cada dia, e para que, mesmo após a 
peregrinação, possamos abraçar o nosso chamado de homens e mulheres 
comprometidos com o evangelho de Cristo.

Preces: Deus conhece o coração de cada um. Com misericórdia e amor Ele 
acolhe os nossos pedidos. Por isso, rezemos:

TODOS – Cristo Bom Pastor, ouvi-nos.

– Senhor, que os jovens de nossa Inspetoria Salesiana São Pio X e do mundo 
estejam sempre de coração aberto ao Espírito Santo e sempre dispostos a 
doar as suas vidas por amor a Ti, rezemos ao Senhor.

Canto: Kyrie Eleison (Comunidade Católica Shalom)
www.youtube.com/watch?v=A2OoqfQiiq0

Texto Bíblico: Mateus 18, 10-14 

Canto: Alma Missionária
www.youtube.com/watch?v=vV-I5wEJqYA 
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– Senhor, que sejamos homens e mulheres, crianças e jovens 
comprometidos com o Reino de Deus, fazendo dessa peregrinação um 
caminho de santidade de vida, para sermos sinais e portadores do seu amor 
ao mundo que tanto precisa, rezemos ao Senhor.

– Senhor, que possamos acolher na vida cotidiana de nossas paróquias, 
obras sociais, colégios, faculdade e comunidades salesianas o ardor 
apostólico deixado por Dom Bosco como nossa maior herança carismática a 
serviço dos meninos pobres, rezemos ao Senhor.

– Senhor, que possamos viver esse rico momento da nossa Inspetoria 
sempre na Unidade e no sentido de pertença, para compreendermos a sua 
importância, amá-la e nos pôr a serviço. Que abracemos o carisma salesiano 
como um dom da Igreja e da humanidade, rezemos ao Senhor.

- Senhor, apresentamos a ti todas as nossas comunidades salesianas, para 
que possam surgir santas vocações salesianas para a construção do seu 
reino, homens e mulheres, jovens e adolescentes que se empenhem ao 
serviço da vida, rezemos ao Senhor.

(Preces espontâneas)

(De joelhos fazendo um momento de silêncio orante)

O amor do Bom Pastor é mesmo sem limites, incondicional, com profundo 
sentido de compaixão: para Ele, vale a pena dar a própria vida por suas 
ovelhas. E foi o que Ele fez. Também Maria, que como divina pastora, ama, 
acolhe, doa-se ao seu filho e à humanidade. Peçamos a Maria Santíssima, 
que esteja sempre junto a nós, ensinando-nos a amar, aproximar, acolher, 
conduzir os nossos jovens.  

Canto: Pra Te adorar
www.youtube.com/watch?v=595B59t-vOI

Contemplação
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Dinâmica

Em pedaços de papel pode-se ter um momento para escrever o seu 
agradecimento. Em seguida, de forma espontânea, ler em voz alta ou 
depositá-la em silêncio aos pés do Santíssimo Sacramento.

Pai-Nosso
Gloria ao Pai

TODOS – Ave-maria, cheia de graça... 

Benção Final

Canto: Tantum Ergo - Benção do Santíssimo
www.youtube.com/watch?v=AeshVQ92srA

Canto: Doa a tua vida como Maria
www.youtube.com/watch?v=w1pTzBPRTk0

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu: acolhedor, próximo,

sensível às necessidades das pessoas, aberto à escuta,
servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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LECTIO DIVINA

Ambientação: Ícone, palavras (Amar, Aproximar, 
Propor, Acompanhar), Bíblia, panos, velas, passos 

da Lectio Divina.

Introdução: A leitura orante da Bíblia, conhecida como Lectio Divina é o 
coração da ação evangelizadora, e para nós, salesianos, alimento e sustento 
de nossa vida. O método para escutar a palavra e meditá-la leva-nos a agir 
em consonância com o desejo do Senhor que chama, ama e nos envia para 
sermos sinais de amor às pessoas. Assim, a Lectio Divina ou leitura orante da 
Sagrada Escritura é o mapa de navegação para a nossa ação pessoal e 
comunitária. Ler, meditar, escutar, contemplar e agir são os elementos que 
devem nos orientar para uma boa prática evangelizadora e salesiana. A 
Lectio Divina é um dos caminhos seguros para contemplar e encontrar com 
o Cristo-Mestre.

(Repete-se várias vezes, diminuindo o volume até que todos estejam em silêncio. 
Pode-se acender a vela no momento das palavras motivacionais).

Acolhida: Amigos e amigas, como filhos de Dom Bosco, neste encontro 
queremos rezar, refletir, meditar e nos deixar provocar para um agir novo, a 
partir do exemplo do Bom Pastor.

TODOS: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

(Refrão meditativo de invocação do Espírito Santo. Pode ser também, a Oração do 
Espírito Santo rezada)

Mantra: Ó Luz do Senhor
Cantando em sintonia nº 148
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Após a leitura e instante de silêncio motiva-se a partilha. Sobre o que a 
leitura pode ser relacionada com a temática do encontro?

 Rezar a palavra de Deus

Canto: Sou bom Pastor, ovelhas guardarei
Cantando em sintonia nº 75

O que diz o texto? 
Repetir uma frase, uma palavra, algo que chama 
atenção. 
(não é momento de interpretação do texto)
 
(Incentivar a partilha)

1. Leitura

Proclamar pausadamente a leitura. O QUE ESTA 
PALAVRA DIZ PRA MIM?
Quais são os gestos que remetem às seguintes 
palavras? Amar, Aproximar, Propor, Acompanhar.
 (silêncio)

2. Meditar a palavra

Texto Bíblico: João 10, 1-18
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“Contemplação”, a uma  ação à luz da palavra 
de Deus. Com isso, escreva no mesmo pedaço 
de papel, um gesto concreto diante desses 
elementos (Quem amar? Como me 
aproximar? O que propor? Como 
acompanhar?)

(Depois da meditação, pode-se fazer uma 
breve partilha)

O que o texto me leva a dizer a Deus?
Silêncio... 
(Em um pequeno pedaço de papel motivar as pessoas a 
escreverem a sua oração)
Momento de falar com Deus.

3. Oração

4. Agir

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu, capaz de amar sem medida.

Ensina-nos a ser como tu: acolhedor, próximo, sensível às necessidades das 
pessoas, aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações,  sendo sinais e portadores do teu amor.

Amém.

Pai- Nosso 
3 Ave Marias
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Motivação: Somos convidados a ser sinais e portadores do amor de Deus 
com as pessoas, lembrando do amor que Ele tem por nós. Esse amor nos dá 
sentido a caminharmos juntos evangelizando e acreditando nos sinais da 
vida, a mesma vida de Cristo em relação ao amor, cuidado, carinho e 
sensibilidade.

Vivemos em comunhão no amor com as outras pessoas; daí encontramos o 
sentido da vida e da relação do cuidado com o outro. É capaz de acolher 
quem percebe o outro como valor, quem é capaz de amar, quem vai ao 
encontro do outro e encontra a si mesmo. 

Ambientação: destacar o Ícone do Bom Pastor, panos coloridos, vela, palavra 
AMAR em destaque no centro do ambiente, tiras de papel, canetinhas coloridas e 
Dom Bosco, a frase em destaque durante o dia. Se possível deixar esse ambiente a 

semana toda.

Canto: Como posso não seguir?
Cantando em sintonia nº 383

“Se fizermos o bem, encontraremos
o bem nesta vida e na outra”

Dom Bosco

Primeiro dia: Amar

BOM DIA /
BOA TARDE
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Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.

Dinâmica de reflexão: Distribuir as tiras de papel para todos. A partir do 
vídeo e de atitudes do dia a dia, e também olhando para a imagem do Bom 
Pastor, quais são os atos de amor ao próximo que realizamos?
Sugestão: Fazer um painel com as tarjetas que eles irão realizar nas atividades 
propostas.

Sugestão de Vídeo
www.youtube.com/watch?v=rHTEZNhQJP8 
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Motivação: Somos convidados a experimentar o amor de Deus, 
aproximarmo-nos e caminhar juntos com as pessoas em nossa volta. Todo 
encontro começa com o diálogo na presença do outro com a escuta de 
coração. Como Dom Bosco fez em sua vida: presença significativa no pátio; 
na conversa, uma profunda escuta; no olhar, um sentimento expressivo, que 
não deixava despercebido nenhum jovem. 

Evangelho: João 10, 1-6

Canto: Profeta da Paz
Cantando em sintonia nº 366

Sugestão de Vídeo: Vídeo da Estreia 2018 
www.youtube.com/watch?v=QwTpezHtYH4

Ambientação: destacar o Ícone do Bom Pastor, panos coloridos, vela, imagens de 
meninos com Dom Bosco no oratório, a palavra APROXIMAR, corações para cada 

jovem, imagem de Auxiliadora, a frase em destaque o dia todo. 

“Ser Sinal e portador do amor de Deus”
Dom Bosco

Segundo dia: Aproximar
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Dinâmica de reflexão: Aproximação: pedir para que em dupla se faça um 
trabalho de escuta, de conhecer melhor o colega do lado. Em um gesto 
simbólico, escrever o nome da pessoa em um papel (formato de coração) e 
desejar coisas positivas para esse colega. Em seguida, colocar o coração no 
ambiente e rezar por esse colega durante o ano.

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: O Bom Pastor procura estar perto de suas ovelhas para assim 
conhecer e amar a cada uma. Quando uma se afasta, ele vai atrás e propõe 
para ela um caminho de novas escolhas e oportunidades. Dom Bosco, 
partindodo contexto de sua época, buscou proporcionar aos jovens um 
espaço de estudo, trabalho e amor. A proposta de hoje é olhar nossas 
atitudes do dia a dia e fazer o bem para quem está em nossa volta.

Ambientação: destacar o Ícone do Bom Pastor, panos coloridos, vela, Imagem de 
Dom Bosco, a palavra PROPOR, imagem de Auxiliadora, a frase em destaque o 

dia todo, tarjetas para escrever, canetinhas. 

Sugestão de Canto: Com Dom Bosco eu vou
www.youtube.com/watch?v=WWGSXBBPkUg

“Dai-me almas, ficai com o resto”
(“Da mihi animas, cetera tolle”)

Dom Bosco

Terceiro dia: Propor

Dom Bosco meu amigo jovem
Maior fascinação que conquistou
No meio dos seus jovens, cabides do amor,
Plantou o amor de Cristo com ardor.
Nunca deixe de sonhar
Como um dia ele sonhou,
O jovem que hoje sonha,
Com Deus no coração,
Por ser um bom cristão,
Se torna honesto cidadão.

Com Dom Bosco eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir
Com Dom Bosco eu quero viver e ser feliz
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Farol da responsabilidade
www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4

Critique menos e elogie mais
www.youtube.com/watch?v=6rnc-Ul7Xm4

Dom Bosco e a epidemia de cólera
https://bit.ly/2Yq8VOR

Sugestão de Vídeos

Dinâmica de reflexão: Somos convidados a fazermos um caminho, onde 
nos colocamos a disposição de Deus e das pessoas em nossa volta. Qual será 
nosso papel enquanto jovens de Dom Bosco para um mundo mais 
responsável e agradável a nossa volta? Cada um deve escrever qual será sua 
atitude de mudança para plantar o bem e fazer a diferença na vida de outras 
pessoas. Entregar uma tarjeta para cada pessoa. 

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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A noite fria não lhe permitia dormir direito sem inquietação
Lá fora alguém certamente chorava sentindo frio, tinha fome de pão.
Era impossível não pensar na dor de quem não podia sentar-se à mesa
 O Bom pastor não espera e procura salvar quem tem solidão e tristeza

Foi por amor
Que procurou por estradas e praças
Por tantos lugares por onde andou
Quem já não tinha nenhuma esperança
Nem alegria e então convidou
Venha comigo, vem ser meu amigo!
Foi por amor

Por tantas vezes fora perseguido, sofreu mentiras e difamação
Mas procurou todo jovem perdido, salvar-lhe a vida era sua missão.
Se entregou assim, completamente, foi muito claro seu modo de agir
Fortalecido pela luz da fé, buscando sempre amar e servir

Motivação: Dom Bosco nos deixa um pedido para sermos bons cristãos e 
honestos cidadãos. Para isso, devemos nos deixar ser acompanhados, como 
o Bom Pastor faz com a ovelha, acompanhando os passos que ela faz para 
que ela não se machuque ou se perca. Como é ser acompanhado? Alguém já 
se deixou ser acompanhado ou deixou alguém o ajudar para sair de uma 
situação que jamais achava que sairia?

Sugestão de Canto: Foi por Amor
www.youtube.com/watch?v=GYZ_lQoPXiU

Ambientação: destacar o Ícone do Bom Pastor, panos coloridos, vela, Imagem de 
Dom Bosco, a palavra ACOMPANHAR, imagem de Auxiliadora, a frase em 

destaque o dia todo, folhas para linha do tempo de cada jovem.

“Deus nos colocou no mundo para os outros”
Dom Bosco

Quarto dia: Acompanhar
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Sugestão de Vídeo:
Ele se importa com você Ele não desiste de você 

www.youtube.com/watch?v=S1Wgx07A7-I 

Dinâmica de reflexão: Entregar para cada pessoa um boneco, que será 
preenchido com nomes das pessoas que são importantes na caminhada, 
que os ajudaram em algum momento da vida, que se tornaram referência 
dentro da sua caminhada. Após escrever no boneco no final do bom dia/ 
boa tarde, fazer um painel com todos os bonecos e pedir para que eles 
agradeçam as pessoas que lhes ajudaram de alguma forma.

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.
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Motivação: Olhando para o Ícone do Bom Pastor da Jornada vocacional, 
lembramos da nossa caminhada, da representatividade do Bom Pastor, do 
aconchego das horas que precisamos descansar, da ternura do Pai que nos 
acolhe e conforta, da calma de nos escutar e nos amar, no amor mais sincero 
e verdadeiro, na acolhida de um abraço fraterno que nos impulsiona a 
pensar na vida e no Senhor da vida, que devemos nos deixar ser acolhidos e 
acolher quem está a nossa volta, que devemos estar dispostos a gastar a 
própria vida para o bem nosso e do próximo. O Bom Pastor se coloca à 
disposição assim como nosso pai e mestre nos chama a ser filho de Deus e 
nos pede para gastarmos a vida em prol de um bem maior. 

Sugestão para leitura: Dom Bosco, quando jovem sacerdote, recuperou-se 
miraculosamente de uma doença mortal, graças às orações de seus jovens, 
que não se resignavam a perdê-lo. Recuperado, ele fez questão de agradecer 
lhes pelas preces: “A vocês devo a recuperação e a vida. Por vocês darei toda 
minha energia até o último respiro”.

E assim fez. Sobre o leito de morte, mais de quarenta anos depois, seu 
pensamento era ainda para eles: “Aguardo-vos todos no paraíso”. Dom Bosco 
não se imaginava sem os jovens. Nem mesmo no Paraíso. Quando se quer 
bem de verdade, não se põem reservas ou limites.

Ambientação: ambiente com todo o material da semana, com as palavras AMAR, 
APROXIMAR, PROPOR, ACOMPANHAR em destaque, com todas as frases, para 

relembrar a semana dedicada ao Bom Pastor e nossa caminhada Vocacional.

“Por vós estou disposto a dar a própria vida”
Dom Bosco

Quinto dia: Ícone

Canto: Alma Missionária
Cantando em sintonia nº 376
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Vídeo: Jovens rezam para Dom Bosco
https://bit.ly/2Z6oviD

O verdadeiro amor tem seus sinais, seus dons. E o maior dom, 
indiscutivelmente, é a vida: energias, inteligência, trabalho, noites e dias 
consumidos por amor. Não só palavras, mas atitudes, ações.

É ainda Dom Bosco que fala aos salesianos: “Não basta querer bem, é 
preciso que os jovens percebam que são amados…”, no decorrer de todos os 
dias. Por eles e com eles compartilhar sonhos e esperanças, ouvir, 
acompanhar, consolar, despertar, encorajar… “Por vós estudo, por vós rezo, 
por vós me afadigo…” confidenciou certo dia Dom Bosco num comovente 
diálogo com os jovens.

Bênção de Nossa Senhora Auxiliadora

A nossa proteção está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Ave Maria...
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, Auxiliadora dos Cristãos.
Rogai por nós
Ouvi, Senhor, minha oração.
E chegue a vós meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Oremos.
Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito Santo, vos 
dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para 
digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja lembrança hoje e 
sempre nos alegra. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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Motivação: Tendo vivido intensamente este bonito tempo de visitação do 
ícone dentro da Jornada Vocacional inspetorial, nos despedimos através 
desta celebração que envia este Ícone do Bom Pastor a outra obra salesiana, 
tendo a certeza que será uma bonita experiência vocacional para os seus 
destinatários. “Entremos, prostremo-nos, dobremos os joelhos, 
bendigamos diante de Javé, que nos fez. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos 
o povo do seu rebanho, a ovelha conduzida por suas mãos.” Sl 95 (94), 6-7. 
Com a confiança e entusiasmo, cantemos:

Momento penitencial: (João 10, 7-10) “Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em 
verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos 
vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não os 
ouviram. Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e 
sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a 
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.”

Jesus Cristo intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso 
coração ao arrependimento, para que tenha piedade de nós, pecadores 
(pausa). Confiantes peçamos perdão, cantando.

Materiais: Ícone do Bom Pastor, vela, panos para 
ambientação, Bíblia.

Sugestão: Para esta celebração a comunidade/obra deve 
preparar um vídeo ou uma sequência de fotos das 
atividades realizadas com o ícone do Bom Pastor.

Canto: Alma Missionária
Cantando em sintonia nº376

Canto: Como a ovelha perdida
www.youtube.com/watch?v=Oy-Aj-bvKtY

CELEBRAÇÃO DE ENVIO
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Oração: Ó Deus de misericórdia, vós sois o Pastor de toda a humanidade e 
protetor de todas as ovelhas. Nós agradecemos pela oportunidade de 
rezarmos pelas vocações dos nossos jovens e de toda comunidade de fé. 
Dai-nos a graça de escutarmos a Palavra do Bom Pastor que nos chama pelo 
nome e nos dá uma missão. Amém.

Motivação: Este tempo de oração da peregrinação do ícone em nossa obra 
nos revela que, mesmo tão simples, o ícone é capaz de dar uma grande força 
espiritual e de fazer comunhão em nossa casa. A partir de Cristo, o Bom 
Pastor, o ícone tornou-se um ponto de referência dos valores da 
Espiritualidade Salesiana. Somos convictos que Deus quer o bem e a 
salvação de todos. É o Bom Pastor que cuida carinhosamente de cada uma 
de suas ovelhas.

O Senhor é o pastor que me conduz;*
não me falta coisa alguma.

Pelos prados e campinas verdejantes*
ele me leva a descansar.

Para as águas repousantes me encaminha,*
e restaura as minhas forças.

Ele me guia no caminho mais seguro,*
pela honra do seu nome.

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,*
nenhum mal eu temerei;

estais comigo com bastão e com cajado;*
eles me dão a segurança!

Preparais à minha frente uma mesa,*
bem à vista do inimigo,

e com óleo vós ungis minha cabeça;*
o meu cálice transborda. 

Sugere-se cantar o salmo 23: Cantando em sintonia nº 188.

Canto: Salmo 23
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Sugere-se um canto para meditação: Sou bom pastor: Cantando em sintonia nº75.

Sugere-se uma apresentação dinâmica: Fotos, vídeos, partilhas, testemunhos, 
cartazes...
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Evangelho: João 10, 1-18 

Apresentação das atividades realizadas
com o ícone do Bom Pastor

Motivação: Jesus, que é a Porta das ovelhas, nos convida a caminhar com 
ele, a seguir a sua voz. Aclamemos a Palavra de Deus.

Motivação: “Como são belos os pés que anunciam o Senhor”! Neste 
momento faremos uma pequena retrospectiva da peregrinação do ícone do 
Bom Pastor na nossa casa. Acompanhemos.

Canto de aclamação: Pela Palavra de Deus
Cantando em sintonia nº 181

Dinâmica

Felicidade e todo bem hão de seguir-me*
por toda a minha vida;

e, na casa do Senhor, habitarei*
pelos tempos infinitos. 



Animador: Atendei, Senhor, nossos pedidos de filhos e filhas de Deus, e 
cheios de sua misericórdia rezemos: Pai nosso...

Comentário final (despedida do ícone): O Senhor indicou a Dom Bosco, no 
sonho dos nove anos, os JOVENS, especialmente os mais pobres, como os 
primeiros e principais destinatários da sua missão. Que o Cristo Bom Pastor, 
de quem nos despedimos neste bonito ícone, seja nosso acompanhador, 
para sermos sempre, segundo sua proteção, sinais e portadores do amor de 
Deus aos jovens.

Oração vocacional

Ó Cristo, Bom Pastor, 
dá-nos um coração igual ao teu,

capaz de amar sem medida.
Ensina-nos a ser como tu:

acolhedor, próximo, sensível às necessidades das pessoas,
aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos irmãos e irmãs.

Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, o caminho da santidade.
Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz

e tenhamos a coragem de dizer Sim ao teu projeto de felicidade
e seguir-te nas diversas vocações, 

sendo sinais e portadores do teu amor.
Amém.

Após um breve silêncio, o animador deverá conduzir as orações a seguir.

Animador: E rezemos juntos a Oração Vocacional Oficial para a 
Peregrinação do Ícone:

Animador: Motivados por esse bonito movimento de pessoas e atividades 
com o Ícone do Bom Pastor, nós agradecemos ao Senhor da Vida. Nesse 
momento, faça um instante pessoal de silêncio e pense em sua intenção 
especial, sua prece pessoal e íntima a Deus.
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A nossa proteção está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Ave Maria...
À vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus: não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os 
perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Maria, Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós!
Ouvi, Senhor, minha oração.
E chegue a vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.

OREMOS: Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito 
Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe 
Maria para digna morada do Vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte 
eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja 
lembrança nos alegra. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

E a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre 
Vós e permaneça para sempre. Amém.

Canto: Consagração
Cantando em sintonia nº 384

Bênção de Nossa Senhora Auxiliadora
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