
Novena do Bom Pastor 
 

Sexto dia 
 

1 – Sinal da cruz 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 
2 - Pedido de perdão 
Senhor, por favor, tem compaixão de mim porque sou pecador (pecadora). Não leves 

em conta as minhas faltas mas concede-me a graça de arrepender-me de todos os meus 

pecados. E mesmo que eu não queira, converte-me para ti. Não me deixes pecar. Não 

me deixes cair em tentação. Livra-me do mal e perdoa todas as minhas culpas. Por 

Cristo Senhor nosso. Amém. 

 
3 - Agradecimento 
Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todo o bem que nos fizeste até agora. Nós te 

agradecemos pelos imensos benefícios que concedeste a todos nós seres humanos e a 

todas as outras criaturas tuas que estão no céu, na terra e em todo o universo. Por teu 

filho Jesus Cristo, senhor nosso e bom pastor, a ti nossa ação de graças, a honra e a 

glória, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. 

 
4 - Palavra de Deus 
Faça-se agora a leitura e a meditação de um dos textos que estão logo abaixo. 
 

Primeira leitura - Evangelho segundo São Mateus 16,14-19 
15 

Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? 
16 

Simão Pedro respondeu: Tu és o 

Cristo, o Filho de Deus vivo! 
17 

Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, 

porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. 
18 

E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela. 
19 

Eu te darei as chaves do Reino dos céus: tudo o 

que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado 

nos céus. 
 

Segunda leitura - Carta de São Paulo aos Efésios 2,19-22 
19 

Conseqüentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos 

santos e membros da família de Deus, 
20 

edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 

profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. 
21 

É nele que todo edifício, 

harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. 
22 

É nele 

que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício 

que se torna a habitação de Deus. 
  
Terceira leitura - Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 12,4-7.11-13 
4 

Há diversidade de dons, mas um só Espírito. 
5 

Os ministérios são diversos, mas um só 

é o Senhor. 
6 

Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em 

todos. 
7 

A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. 
11 

Mas um e 

o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. 
12 

Porque, como o corpo é um todo tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, 

embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 
13 

Em um só Espírito 



fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou 

livres; e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 
 

Quarta leitura - Carta de São Paulo aos Romanos 12,3-9 
3 

Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si 

próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, 

de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. 
4 

Pois, como em um só corpo 

temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função, 
5 

assim 

nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é 

membro um do outro. 
6 

Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. 

Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. 
7 

Aquele que é chamado ao 

ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine; 
8 

o dom de 

exortar, que exorte; aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade; aquele 

que preside, presida com zelo; aquele que exerce a misericórdia, que o faça com 

afabilidade. 
9 

Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos 

solidamente ao bem. 
 

Quinta leitura - Primeira Carta de São Pedro 4,10-11  
10 

Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à 

disposição dos outros o dom que recebeu: 
11 

a palavra, para anunciar as mensagens de 

Deus; um ministério, para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as 

coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele seja dada a glória e o poder por toda 

a eternidade! 
 

Sexta leitura - Carta de São Paulo aos Efésios 4,11-16 
11 

A uns ele constituiu apóstolos; a outros, profetas; a outros, evangelistas, pastores, 

doutores, 
12 

para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa à 

construção do corpo de Cristo, 
13 

até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da 

maturidade de Cristo. 
14 

Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados 

por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus 

artifícios enganadores. 
15 

Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os 

sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. 
16 

É por ele que todo o corpo - coordenado e 

unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade 

que lhe é própria - efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. 
 

Sétima leitura - Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 10,16-17 
16 

O cálice de bênção, que benzemos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão, 

que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? 
17 

Uma vez que há um único pão, 

nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do 

mesmo pão. 
 

Oitava leitura - Livro dos Atos dos Apóstolos 2,41-47 
41 

Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou 

menos três mil o número dos adeptos. 
42 

Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, 

na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. 
43 

De todos eles se apoderou o 

temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em 

Jerusalém e o temor estava em todos os corações. 
44 

Todos os fiéis viviam unidos e 

tinham tudo em comum. 
45 

Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos 

por todos, segundo a necessidade de cada um. 
46 

Unidos de coração freqüentavam todos 

os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza 



de coração, 
47 

louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada 

dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. 
 

Nona leitura - Carta de São Paulo a Filêmon 1-6 
1 

Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, a Filêmon, nosso muito amado 

colaborador, 
2 

a Ápia, nossa irmã, a Arquipo, nosso companheiro de armas, e à igreja 

que se reúne em tua casa. 
3 

A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do 

Senhor Jesus Cristo! 
4 

Não cesso de dar graças a meu Deus e lembrar-me de ti nas 

minhas orações, 
5 

ao receber notícia da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e 

para com todos os santos, 
6 

para que esta tua fé, que compartilhas conosco, seja atuante 

e faça conhecer todo o bem que se realiza entre nós por causa de Cristo. 

 

Décima leitura - Carta de São Paulo aos Romanos 16,3-5 
3 

Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus; 
4 

pela minha vida eles 

expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as 

igrejas dos gentios. 
5 

Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o 

meu querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo.
 

 

Décima primeira leitura - Primeira Carta de São Pedro 2,9-10 
9 

Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo 

adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos 

chamou à sua luz maravilhosa. 
10 

Vós que outrora não éreis seu povo, mas agora sois 

povo de Deus; vós que outrora não tínheis alcançado misericórdia (Os 2,25), mas agora 

alcançastes misericórdia. 
 

Décima segunda leitura - Primeira Carta de São Pedro 2,19-22 
19 

Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente, 

por motivo de consciência para com Deus. 
20 

Que mérito teria alguém se suportasse 

pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem 

que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isto é coisa agradável aos olhos 

de Deus. 
21 

Ora, é para isto que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, 

deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. 
22 

Ele não cometeu pecado, nem 

se achou falsidade em sua boca (Is 53,9). 
 

Décima terceira leitura - Primeira Carta de São Pedro 3,13-17 
13

 Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? 
14 

E até sereis felizes, se 

padecerdes alguma coisa por causa da justiça! 
15 

Portanto, não temais as suas ameaças e 

não vos turbeis. Antes santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estai sempre 

prontos a responder para vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa 

esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. 
16 

Tende uma consciência reta a fim de 

que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam 

o vosso santo procedimento em Cristo. 
17 

Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o 

quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. 
 

Décima quarta leitura - Primeira Carta de São Pedro 4,12-16 
12 

Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma 

coisa extraordinária. 
13 

Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos 

de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada sua 

glória. 
14 

Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o 

Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. 
15 

Que ninguém de vós sofra 



como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. 
16 

Se, porém, padecer 

como cristão, não se envergonhe; pelo contrário, glorifique a Deus por ter este nome. 
 

Décima quinta leitura - Primeira Carta de São Paulo a Timóteo 3,14-15 
14 

Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. 
15 

Todavia, se eu 

tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus 

vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 

 

Décima sexta leitura – Carta aos Hebreus 10,23-26 
23

 Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja 

promessa aguardamos. 
24

 Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas 

obras. 
25

 Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas 

admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o Grande Dia. 
26

 

Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, 

já não haverá sacrifício para expiar este pecado. 

 
5 – Intenção geral 
Pela Igreja no mundo inteiro, pelos cristãos perseguidos por causa da fé em Jesus, 

pelos que não crêem em Jesus, pelos que perderam a fé em Jesus, pelos que 

abandonaram a Igreja e pela unidade dos cristãos. 
 

Senhor, abençoa a Igreja e concede-lhe a graça de crescer igual tu queres que ela cresça. 

Protege os cristãos que são perseguidos por causa da fé em Jesus. Livra-os das mãos de 

seus inimigos; fortalece-os para o combate da fé e o testemunho do Evangelho. Concede 

a todos os que não crêem em Jesus a graça de o quanto antes conhecê-lo, crer nele e ser 

batizados para se tornarem membros da Igreja. A todos que perderam a fé em Jesus, dá-

lhes a graça de novamente crer nele. A todos que abandonaram a Igreja, dá-lhes a graça 

de voltar para ela. Enche-nos, Senhor, do desejo de acabar com as divisões entre nós, 

que acreditamos no Cristo. Concede a todos os cristãos a unidade na fé, na esperança e 

na caridade, de tal modo que sejam uma só Igreja, um só rebanho, guiado por um só 

pastor, o bispo de Roma, que tu escolheste para ser o sucessor do Apóstolo São Pedro, 

como chefe do teu povo. Amém. 

 
6 – Intenções particulares ou pessoais 
 

Faça-se agora uma pausa para que, em voz baixa, com os olhos fixos no ícone do Bom Pastor, seja feito 

ao Bom Pastor o pedido de graças particulares que se deseja receber dele por meio desta novena. Depois, 

sejam ditas estas palavras: 
 

Jesus filho de Deus, Jesus, Jesus filho de Maria, tu que és verdadeiro Deus e verdadeiro 

homem, tem piedade de mim. 

Jesus, tu que és o Cristo de Deus, tem piedade de mim. 

Jesus, tu que és o bom pastor, tem piedade de mim.  
 

 
7 – Ave-Maria 
Seja rezada agora a Ave-Maria, pedindo-se a Nossa Senhora que, por intercessão dela, sejam recebidas as 

graças do Bom Pastor, que dele se espera obter. 

 

 

 



8 – Bênção da água 
Deus criador, nós te damos graças porque criaste a água para nos dar vida, saciar nossa 

sede, para banhar e lavar e refrescar nossos corpos, para molhar a terra e fazê-la 

produzir frutos, que nos alimentam e sustentam. Nós te agradecemos pela água do 

batismo, pela qual tu nos purificas a fim de que tenhamos uma vida limpa da sujeira do 

pecado e sem nenhuma mancha do mal. Nós te damos graças porque, por Jesus Cristo 

que ofereceu a uma mulher samaritana (Jo 4,4-15) e continua oferecendo a todos nós (Jo 

7,37; Ap 21,6; 22,1.17) a água viva, da qual quem beber nunca mais terá sede, tua sacias 

a sede de todos os seres humanos. Abençoa, ó Pai, esta água que colocamos em tua 

presença. Concede a todos que fizerem uso dela tua proteção e a cura de suas 

enfermidades. Assim como, pela passagem dos hebreus nas águas do Mar Vermelho, tu 

os libertaste da escravidão no Egito, a todos que usarem desta água, livra-os de todos os 

males. Nós te damos graças e te pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. 

 
9 – Consagração ao Bom Pastor 
Bom Pastor, eu vos consagro toda a minha vida. A vós confio minha família e meus amigos. 

Tudo o que tenho e que sou entrego a vós. Vós sois a fonte da vida. De vós procedem a cura e a 

libertação de todos os males. Vós sois minha luz e salvação. Quero ser vossa ovelha e pertencer 

para sempre ao vosso rebanho, pois junto de vós encontro acolhida, paz e segurança. De todos 

os temores vós sempre me livrais. Em vós ponho toda a minha esperança, pois quem em vós 

espera jamais será decepcionado. Bom e eterno Pastor, seguindo a vós com fidelidade, sei que, 

após minha peregrinação neste mundo, serei recebido por vós no céu. Lá, conforme vossa 

promessa, viverei para sempre convosco e terei a felicidade eterna. Amém. 

 
10 – Bênção do Bom Pastor 
O Bom Pastor me olhe com amor, traga luz aos meus olhos e serenidade para o meu coração. 

Amém. 

O Bom Pastor me abrace agora com ternura de modo que eu sinta o afeto de seu divino coração. 

Amém. 

O Bom Pastor seja meu guia, me faça conhecer sua estrada, me conduza e conduza minha 

família pelos caminhos da paz e da felicidade. Amém. 

Ao Bom Pastor a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. 

 
11 – Sinal da cruz ou bênção 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


