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A messe é grande,
E os operários são poucos:
Mandai, Senhor, operários
Para a vossa messe.

}
bis

Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração,
Que vos apascentarão com sabedoria e prudência.
Farei com eles uma aliança de paz
Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção.
Como o pastor que vigia o rebanho,
Quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas,
Assim Eu guardarei as minhas ovelhas,
Para reconduzir as que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas.
Estabelecerei sobre elas um pastor que as apascente,
Ele as apascentará, ele será o seu pastor.
Eu apascentarei as minhas ovelhas, Eu as farei repousar,
Hei de apascentar com justiça.
Arrancá-las-ei de entre os povos
E as reunirei dos vários páıses,
Para as reconduzir à sua própria terra,
Eu as apascentarei nos montes de Israel.
Reconhecerão que Eu, o Senhor, estou com eles
E que eles, casa de Israel, são o meu povo.
Vós, ovelhas do meu rebanho, sois homens;
E Eu sou o vosso Deus.
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Arrancá-las-ei de entre os povos
E as reunirei dos vários páıses,
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