♫ ENTRADA:
Deus vive na sua morada santa,
Ele prepara uma casa para o pobre,
É a força e o vigor do seu povo,
É a força e o vigor do seu povo.

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:
Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz.

♫ COMUNHÃO:
Bendito, bendito sejas, Cristo, meu Senhor, Pela Eucaristia.
És força no caminhar, Luz no entardecer, Estrela que nos guia.
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo A sua cisterna.
Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede No seu caminhar.
Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente P’ra sempre a jorrar
Bem dito, bendito sejas, Pastor que nos levas Às águas da Vida.
Abristes o coração del’ saiu a Igreja, Nossa Mãe querida.

♫ PÓS COMUNHÃO:
Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em vosso amor!
Senhor, trazei-nos a paz! Guardai-nos em vosso amor!

♫ FINAL:
Povo teu somos, ó Senhor, Pois Tu nos libertaste
Pela palavra e pelo amor Com que nos resgataste.

1. LEITURA

DO

LIVRO JEREMIAS (Jer 23, 1-6)

Diz o Senhor: «Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu
rebanho!». Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que
apascentam o meu povo: «Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes, sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más acções – oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei
o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apascentem e não mais terão medo nem sobressalto; nem se perderá nenhuma delas – oráculo do Senhor. Dias virão, diz o
Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria; há-de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será
o seu nome: ‘O Senhor é a nossa justiça’».

Palavra do Senhor.

«Reunirei o resto das minhas ovelhas e dar-lhes-ei pastores»
A solicitude amorosa de Deus pelo Seu Povo não conhece limites.
O desejo de congregar e chamar a Si todos os Seus Filhos, leva a que envie pastores humanos para os conduzirem em Seu nome.
Só que nem todos os pastores são fiéis à Missão que o Senhor lhes confia...
E as ovelhas da casa de Israel “perdem-se e dispersam-se do Seu rebanho”…
Mas como a persistência do Senhor é infinita, Ele jamais desistirá de trazer a Si
aqueles que se tresmalharam.

E fica a promessa, concretizada em Jesus: “Eu mesmo reunirei o resto das minhas
ovelhas…”
Percebes o cuidado que Deus tem por ti?
Aceitas ser pastor, ser presença qualificada de Deus junto dos outros?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
Refrão: O Senhor é meu Pastor, nada me faltará.
(Nada me faltará.)

………………………………………………

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Refrão

DO APÓSTOLO

SÃO PAULO

AOS

Que paz procuras? A que só Jesus te pode dar?

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mc 6, 1-6)

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma. Refrão

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Ef 2, 13-18 )

“Cristo é, de facto, a nossa paz” porque nos reconciliou com Deus no altar da Cruz
na Sua obediência e entrega total ao Pai.
E, ao fazê-lo, inaugura uma nova humanidade em que, reconciliados com Deus,
não podemos deixar de nos reconciliarmos com os outros e formarmos um só povo, sendo um, “como Ele e o Pai são um”.

EFÉSIOS

Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes d’Ele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz.
Foi Ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a Lei de
Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, Ele
fez em Si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz
reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só Corpo, levando em
Si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz,
paz para vós, que estáveis longe, e paz para aqueles que estavam perto.
Por Ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito.

Palavra do Senhor.

«Ele é a nossa paz, que fez de uns e outros um só povo»
A paz é um desejo profundo que habita o coração de cada homem.
Brota do encontro do homem com a sua verdade.
E é por isso que ela só acontece quando nos aproximamos de Deus.
Porque Deus é a nossa verdade: somos d’Ele!

SEGUNDO

SÃO MARCOS

Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto
de Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e
ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo
para um lugar isolado e descansai um pouco». De
facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir
que eles nem tinham tempo de comer. Partiram,
então, de barco para um lugar isolado, sem mais
ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam
para onde iam; e, de todas as cidades, acorreram a
pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que
eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas
sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.

Palavra da salvação.

«Eram como ovelhas sem pastor»
Deus criou-nos por amor e para o Amor, que é Ele mesmo.
Quando na nossa vida é tão manifesta a distância a que estamos desse Amor,
Deus não pode olhar-nos senão com um olhar misericordioso de compaixão.
É assim que Deus nos olha, como o mostra em Jesus Cristo.
Esse olhar de misericórdia não deixa Jesus indiferente.
Fá-lo mudar de projectos, por mais importantes que eles sejam.
Abdica dos planos que tinha para os discípulos e começa a ensinar aquela gente.
Cada um de nós é o bem mais precioso de Deus.
Nada se lhe sobrepõe.
O que quer dizer que, quando nos vê desorientados, “como ovelhas sem pastor”,
perdidos em caminhos que nos afastam d’Ele que é a nossa Verdade, Deus sofre
por nós e connosco, mas não baixa os braços...
És expressão da bondade e ternura de Cristo, Bom Pastor, no seio da Igreja?

