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“Eram como ovelhas sem pastor”
Mc 6, 7-13

Entrada

Ando à procura de Ti, Senhor,
pelos caminhos vazios da vida.
À noite escura dos sem amor
vem, ò Senhor, dar luz e vida.
1. Deus amou tanto o seu povo e o mundo que criou,
que lhes deu seu próprio Filho, foi morto, ressuscitou.
Dando a vida pelos homens, por eles morreu na cruz,
PDV¿FRX6HXJUDQGHDPRUTXHDEULXFDPLQKRVGHOX]

Rito Penitencial
6HQKRUWHP6HQKRUWHP6HQKRUWHPSLHGDGH
6HQKRUWHP6HQKRUWHPSLHGDGHGHQyV
2. Cristo tem...

6HQKRU-HVXV)LOKR8QLJpQLWR
6HQKRU'HXV&RUGHLURGH'HXV
Filho de Deus nosso Pai.
3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
6y7XpV6DQWRVy7XR6HQKRU
7XDOWtVVLPR-HVXV&ULVWR
1DJOyULDGH'HXV3DL
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O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Nada me faltará.

Aclamação

6HQKRUWHP

Glória

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (2x)
1yV7HORXYDPRVH7HEHQGL]HPRV
7HDGRUDPRVHJORUL¿FDPRV
7HGDPRVJUDoDV6HQKRU

Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia!!!

1. A Palavra de Deus é Vida,
a Palavra de Deus é Pão;
Pão que mata a fome de amor.
$OHOXLD*OyULDDR6HQKRU

Ofertório

Uma espiga dourada p’lo sol,
cacho de uvas que um homem cortou,
se convertem p’ra nós
em pão e vinho de amor,
no Corpo e Sangue do Senhor.
(2x)
&RPXQJDPRVDPHVPDFRPXQKmR
VRPRVWULJRGRPHVPRVHPHDGRU
um moinho, a vida nos tritura com dor,
'HXVQRVID](XFDULVWLDQRDPRU
&RPRJUmRVTXHID]HPXPVySmR
como notas do mesmo cantar,
FRPRJRWDVGHiJXDTXHVHIXQGHPQRPDU
os cristãos um só corpo vão formar.
3. Vão sentar-se à mesa de Deus,
FRPR¿OKRV6HXSmRFRPXQJDU
QXPDPHVPDHVSHUDQoDFDPLQKDQGRLUmR
e na vida como irmãos se hão-de amar.

Santo

Deus é santo, Deus é forte;
'HXVpERPHSRGHURVR
Terra e céus cantam os seus louvores;
9LYDR6HQKRUTXHHQWUHQyVHVWi
Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
7RGRVFDQWDPRVHXORXYRU
9LYDR6HQKRUTXHHQWUHQyVHVWi

Pai Nosso
*DOHJR

Gesto de Paz

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo p’ro deserto,
/LEHUWDQGRRPHXLUPmR

Comunhão

Tomo este pão e este vinho,
em memória do meu Salvador.
Tomo este pão e este vinho,
são o corpo e sangue do Senhor.

%HEHQGRR7HXVDQJXHQHVWHFiOLFH
EHERRVDQJXHGD1RYD$OLDQoD
o que derramaste pelos Homens
SDUDUHPLVVmRHHVSHUDQoD
2. Tomando o pão que é o Teu corpo,
FRPXQJRD,JUHMDWUDQVFHQGHQWH
faz Teu corpo eterna a minha alma,
pela fé me salva para sempre.
/HYDUHLFRPLJRD7XDOX]
irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz
mas pudeste a morte derrotar.
&RPHQGRR7HXFRUSRTXHIRLWULJR
suado nas mãos do lavrador,
OHYR7XDIRUoDTXHDOLPHQWD
p’ra mudar o mundo com amor.
(XYHQKRIDPLQWRDHVWDPHVD
RQGH7XWHGiVHPSOHQLWXGH
YHQKRFRPXQJDUDHVSHUDQoD
a vida da minha juventude.
&RPXQJDU7HXFRUSRGRPGHDPRU
pID]HUFRQ7LJRXPFRPSURPLVVR
GHJDVWDUDYLGDSHORVRXWURV
DVVXPLUQR5HLQRPHXVHUYLoR

Acção de Graças

Eu quero ser, Senhor amado
como o barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida... Faz-me de novo.
eu quero ser um vaso novo.

Final
Guiado pela mão com Jesus eu vou,
E sigo com ovelha que encontrou pastor.
Guiado pela mão com Jesus eu vou,
aonde Ele vai!! (2x)
6H-HVXVPHGL]³$PLJR
GHL[DWXGRHYHPFRPLJR´
&RPRSRVVRUHVLVWLUDR6HXDPRU"
6H-HVXVPHGL]³$PLJR
GHL[DWXGRHYHPFRPLJR´
0LQKDPmRSRUHLQD6XDHLUHLFRP(OH
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