
Novena do Bom Pastor 
 

Sétimo 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 - Livro do Levítico 19,1-2 
1 

O Senhor disse a Moisés: 
2 

“Dirás a toda a assembléia de Israel o seguinte: sede santos, 

porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. 

 

Segunda leitura - Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses 4.3.7 
3 

Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação; que eviteis a impureza. 
7 

Pois Deus não 

nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 
 

Terceira leitura - Carta de São Paulo aos Efésios 1,3-4 
3 

Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou 

com toda a bênção espiritual em Cristo, 
4 

e nos escolheu nele antes da criação do 

mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante de seus olhos. 
 

Quarta leitura - Evangelho segundo São Mateus 4,18-22 
18 

Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e 

André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 
19 

E disse-lhes: 

Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. 
20 

Na mesma hora abandonaram 

suas redes e o seguiram. 
21 

Passando adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de 

Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. 

Chamou-os, 
22 

e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. 
 

Quinta leitura - Evangelho segundo São Lucas 1,26-35.38 
26 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada 

Nazaré, 
27 

a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de 



Davi e o nome da virgem era Maria. 
28 

Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o 

Senhor é contigo. 
29 

Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que 

significaria semelhante saudação. 
30 

O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois 

encontraste graça diante de Deus. 
31 

Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe 

porás o nome de Jesus. 
32 

Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor 

Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó, 
33 

e o seu 

reino não terá fim. 
34 

Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço 

homem? 
35 

Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do 

Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será 

chamado Filho de Deus. 
38 

Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em 

mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. 
 

Sexta leitura - Primeiro Livro de Samuel 3,1-10 
1 

O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Heli. A palavra do Senhor era rara 

naqueles dias, e as visões não eram freqüentes. 
2 

Ora, aconteceu certo dia que Heli 

estava deitado, seus olhos tinham-se enfraquecido, e ele mal podia ver, 
3 

e a lâmpada de 

Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava 

a arca de Deus. 
4 

O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. 
5 

Samuel 

correu para junto de Heli e disse: Eis-me aqui: chamaste-me. Não te chamei, meu filho, 

torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. 
6 

O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-

se e veio dizer a Heli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna 

a deitar-te. 
7 

Samuel ainda não conhecia o Senhor; a palavra do Senhor não lhe tinha 

sido ainda manifestada. 
8 

Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e 

foi ter com Heli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Heli que era o 

Senhor quem chamava o menino. 
9 

Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele, e se ouvires que 

te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, que vosso servo escuta! Voltou Samuel e 

deitou-se. 
10 

Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: 

Samuel! Samuel! Falai - respondeu o menino - que vosso servo escuta! 

 
5 – Intenção geral 
Para que não sejamos surdos ao chamado do Senhor. 
 

Ó Deus, nós te bendizemos porque nos criaste e te louvamos porque, para nos dar uma 

elevada dignidade, nos fizeste à tua imagem e à tua semelhança (Gn 1,26-27). Só tu és 

santo (Ap 15,4). A ti pertence a santidade.  Mas, porque de tal modo tu nos amas, nos 

escolheste antes mesmo da fundação do mundo para que fôssemos santos (Ef 1,4) e 

continuamente chamas todos os seres humanos para que sejam santos, como tu és santo 

(Lv 11,44-45; 19,1-2; 20,7.26; 21,6-7; 1Ts 4,3.7).  

Nossos pecados nos desviaram do caminho da santidade, nos corromperam e, conforme 

tuas palavras, corromperam tua criação inteira, que aguarda ser redimida e libertada da 

corrupção: “
20 

Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade 

daquele que a sujeitou, 
21 

todavia com a esperança de ser também ela libertada do 

cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 
 23 

Não 

só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, 

aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo” (Rm 8,20-21.23). 

 Desta forma, ó Deus, nos ensinas que enviaste ao mundo teu filho Jesus, o Cristo 

Redentor, para fazer a redenção da humanidade e de toda a obra da tua criação, a fim de 

que todas as tuas criaturas ficassem livres do poder do mal e pudessem retornar à 

santidade, o destino comum de todas elas. 



Nós, então, te louvamos porque tu, chamando todos para que sejam santos, tornaste a 

santidade uma vocação universal a fim de que todas as criaturas pudessem irradiar o 

brilho, a beleza e a glória da tua santidade.  

Jesus, que nos chama para segui-lo, quis formar para si a Igreja, edificada por ele sobre 

o fundamento dos apóstolos (Mt 16,13-19; 18,18; Ef 2,19-22). Assim, para nós não há 

dúvidas de que tu nos chamas para ser santos, seguindo Jesus, como membros vivos da 

sua Igreja, que é seu corpo, do qual ele é a cabeça (1Cor 12,13; Ef 1,22-23; Cl 1,18.24; 

1Cor 10,16-17). 

Do mesmo modo que cada membro do corpo tem uma função, na Igreja, cada membro 

tem uma vocação particular, o chamado que tu fazes para uns e outros e não para todos 

(1Cor 12; Rm 12,4-8; 1Pd 4,10-11). 

Então, Senhor, para que não faltem operários para tua messe que é grande e cujos 

operários são poucos (Mt, 9,35-38; Lc 10,1-2), nós te rogamos: dá-nos a graça de 

conhecer os teus caminhos (Sl 24,4-5); mostra-nos o que tu queres de nós (Rm 12,2); 

dá-nos a graça de não ser surdos ao teu chamado; não permitas que algum membro do 

corpo de Cristo recuse a vocação que de ti recebeu (Mt 19,16-30; Mc 10,17-31; Lc 

18,18-30). Concede a todos os membros da Igreja a graça de assumir com grande ânimo 

e generosidade os ministérios para os quais os escolheste e os chamaste. Nós te pedimos 

por Cristo Senhor nosso. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


