
Novena do Bom Pastor 
 

Nono 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 - Carta de São Paulo aos Colossenses 3,15.17 
15

 Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de 

formar um único corpo. E sede agradecidos. 
17

 Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por 

obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.  
 

Segunda leitura - Carta de São Paulo aos Colossenses 4,2-3a 
2
 Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. 

3
 Orai 

também por nós.  
 

Terceira leitura - Carta de São Paulo aos Filipenses 4,4.6 
4
 Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos! 

6
 Não vos inquieteis com nada! 

Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a 

oração, as súplicas e a ação de graças.  

 

Quarta leitura - Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5,16-18 
16

 Vivei sempre contentes. 
17

 Orai sem cessar. 
18

 Em todas as circunstâncias, dai graças, 

porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo.  
 

Quinta leitura - Livro do Apocalipse de São João 7,11-12 
11

 E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro animais; 

prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: 
12

 “Amém, 

louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos 

séculos dos séculos! Amém”. 

 



5 – Intenção geral 
Em ação de graças ao Bom Pastor por todos os benefícios que dele recebemos. 
 

Ó Jesus, filho do Deus vivo, sabemos que tu és o verbo que no princípio estava com 

Deus, era Deus, se fez carne, habitou entre nós e revelou-nos sua glória como a glória 

do filho único do Pai (Jo 1,1.14). Sendo tu de condição divina, não ficaste apegado à tua 

igualdade com Deus. Mas deixaste para trás a tua glória para ficares vazio dela, 

assumindo a condição de servo e tornando-te semelhante aos homens. Humilhaste a ti 

mesmo. Em tudo foste obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso ele te 

exaltou e te deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre 

para ti no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que tu és o Senhor (Fl 

2,6-11).  

Ó Jesus, tu que és o Cristo, o ungido de Deus Pai, nós te damos graças porque tu és o 

nosso redentor, o filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados (Cl 

1,13-14). 

Nós te agradecemos porque foste por nós imolado e morto no altar da cruz. Compraste-

nos para Deus com teu sangue, homens de toda tribo e língua, povo e nação. Fizeste de 

nós reis e sacerdotes para nosso Deus e reinaremos sobre a terra (Ap 5,9-10). 

Nós de damos graças porque, em vez de bens perecíveis como a prata e o ouro, para nos 

resgatar da escravidão do pecado e do poder das trevas, ofereceste precioso sangue, teu 

próprio sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha (1Pd 1,18-19). 

Porque tens compaixão de nós, entregaste tua própria vida para nos remir de toda a 

iniqüidade e purificar para ti um povo que te pertence e que seja zeloso de boas obras 

(Tt 2,14). 

Nós te damos graças, Jesus, porque tu és o Bom Pastor, que cuida de nós, que somos 

suas ovelhas, muito amor e nunca abandona o seu rebanho, protege-nos de todos os 

perigos e nos defende de todo o mal. 
Nós te damos agradecemos pelos imensos benefícios que concedeste a todos os seres 

humanos e a todas as outras criaturas tuas que estão no céu, na terra e em todo o 

universo. A ti pertencem o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o 

louvor pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Amém. (Ap 5,11-14). 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


