
Novena do Bom Pastor 
 

Oitavo 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 
Logo após a leitura da Palavra de Deus, faça-se a sua meditação. 
 

Livro do Gênesis 1,1.26-27.31 
1
 No princípio, Deus criou o céu e a terra. 

26
 Então Deus disse: “Façamos o homem à 

nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do 

céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se 

arrastam sobre a terra”. 
27 

Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem de 

Deus, criou o homem e a mulher. 
31

 Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo 

era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi o sexto dia. 

 
5 – Intenção geral 
Pelo cuidado da criação. 
 

Ó Deus, cremos em ti e sabemos que és o criador da vida e de tudo que existe. Nós te 

louvamos porque chamaste à existência todos os seres vivos e todas as coisas. Tu és o 

nosso pai. Criaste o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, os seres humanos e os 

anjos. Tu és o criador do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. 

Porque criaste tudo que existe, porque não desprezas, não abandonas nem rejeitas tua 

criação, porque sem teu auxílio nada pode existir, tudo está em tuas mãos, tudo pertence 

a ti e és o único senhor do céu e da terra e de todo o universo.  

Porque amas todas as obras que fizeste e continuas fazendo, tu sustentas conservas e 

proteges todas as tuas criaturas. Não queres que nenhuma delas seja destruída. 

Plantaste no mundo que fizeste um jardim, para que fosse o Éden (Gn 2,8), um lugar, 

onde a vida fosse em abundância, uma terra onde só houvesse, a justiça e a paz, o amor, 



a alegria e a felicidade. Tomaste os seres humanos e os colocaste no jardim que 

formaste, para eles cultivá-lo e guardá-lo (Gn 2,15). 

Nós te pedimos perdão pelas vezes que maltratamos, violentamos ou destruímos tuas 

obras. Enche-nos do desejo e do interesse de cuidar da tua criação igual queres que 

cuidemos. Dá-nos a graça de proteger as tuas criaturas que dependem de nossa proteção. 

Dá-nos sabedoria para cuidar bem de nós mesmos, dos outros seres humanos e de toda a 

natureza. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


