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CANTO DE ENTRADA :
Ressuscitastes, ó Bom Pastor,
E destes a vida por vossas ovelhas!
Nós somos o vosso povo
e o vosso rebanho!
1. Pelas águas do batismo nos abristes
A jornada rumo à terra prometida...
Exultantes pelo dom da vossa Páscoa,
Nossa vida foi da graça revestida...
2. Afugentas toda a sede e toda a fome,
Reunindo o rebanho no aprisco!
Sois a vida que renova o universo:
Verdadeiro, Bom e Justo- sois o Cristo!
3. Aleluias entoamos nesta terra,
Pois o Reino se ﬁrmou em nosso meio!
Vossa luz bem dissipou as nossas trevas,
Indicando qual o vosso pastoreio!
CANTO DAS OFERTAS
Sou bom pastor;
ovelhas guardarei.
Não tenho outro ofício, nem terei.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei!
1. Maus pastores num dia de sombra,
não cuidaram e o rebanho se perdeu.
Vou sair pelo campo, reunir o que é meu;
conduzir e salvar.
2. Verdes prados e belas montanhas
hão de ver o Pastor, rebanho atrás.
Junto a mim as ovelhas terão muita paz;
poderão descansar.
CANTO DE COMUNHÃO I
O Senhor é meu pastor,
nada me pode faltar;
onde houver muita fartura,
ele aí vai me levar!
1. Para as fontes de águas fria
ele vai me conduzir.
Vou repousar, ganhar força,
qu e vontade de sorrir.
2. Por caminhos bem traçados
ele me faz caminhar;
nas passagens perigosas,
ele vem me acompanhar.
3. Me prepara mesa farta,
de invejar o meu vizinho;
me abraça e põe perfume,
enche o meu copo de vinho.

4. Me acompanham, noite e dia,
tua força e teu amor;
vou morar na tua casa,
toda a vida, meu Senhor
CANTO DE COMUNHÃO II
1. Vou sair pelos prados buscando
Ovelhas que estão sem pastor
Eu as trarei com carinho
De volta sem fome ou temor!
Nos meus ombros, ovelhas feridas
Sem dor poderão descansar
Devolverei os seus Campos
Darei novamente a paz
Sou Rei, Sou o Bom Pastor!
Vinde ao banquete que vos preparei,
e fome jamais tereis!
A quem vamos, ó Senhor?
Só Tu tens palavra de vida,
e Te dás em refeição!
2. Maus pastores que perdem ovelhas
Distantes de mim os terei
Noutras pastagens, seguras
Pastores ﬁéis chamarei
Novo Reino farei do meu povo
Rebanho sem mais opressão
Todos sereis conduzidos a vida
Por minhas mãos!
3. Sou a porta segura do aprisco
Rebanho feliz eu farei
De todo o mal e injustiça
Ovelhas eu defenderei!
Mercenários que fogem pra longe
Deixando o rebanho ao léu
Não terão parte comigo
No reino que vem do céu!
4. Se uma ovelha deixar o meu campo
E outro caminho seguir
Deixo o rebanho seguro
E vou procurar a infeliz
Ao traze-la, haverá alegria
E os anjos do céu vão cantar
Será a festa da volta
Rebanho vai se alegrar!
5. Eu conheço as ovelhas que tenho
E todo o rebanho, minha voz
Se chamo, então, pelo nome
A ovelha virá bem veloz!
Buscarei os cordeiros distantes
E em mim terão forças e amor
Farei somente um rebanho
E eu mesmo serei o pastor!

