Nº 2.149 (Ano C/Verde)

5º Domingo Tempo Comum

7 de fevereiro de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
SANTAS MISSÕES POPULARES

CHAMADOS POR CRISTO A SALVAR A HUMANIDADE

missão para o mundo.
Refrão: O Senhor necessitou de braços, para ajudar a ceifar a messe. E eu
ouvi seus apelos de amor, então, respondi: aqui estou, aqui estou.
C. No Evangelho Jesus nos pede para
"avançar para águas mais profundas". Somos chamados a ser "pescadores de homens". Temos por missão combater o mal,
a injustiça, o egoísmo, a miséria. Enfim,
tudo o que nos impede de viver com dignidade e ser felizes.
Refrão: A missão que recebemos de Jesus, é a mesma que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa Nova, porque o
Reino já chegou.
C. Deus se revela, nos chama e nos envia.
Expressemos nossa alegria por nos encontrarmos como irmãos e irmãs. Cantemos.
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs nos encontramos hoje
como comunidade, para vivermos a experiência do Ressuscitado. Que bom estarmos
aqui! A liturgia deste domingo nos leva a refletir sobre a nossa vocação. Somos chamados por Deus e d'Ele recebemos uma

02. CANTO
Nossos corações em festa... nº 83
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Que esta celebração nos fortaleça para
testemunharmos os valores cristãos, valo-

res do Reino. Invoquemos a Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o
amor infinito de Jesus Cristo, na comunhão
restauradora do Espírito Santo, estejam
sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos nossos pecados e peçamos perdão a Deus.
Confessemos os nossos pecados: Confesso a Deus todo poderoso...
D. Senhor, acolhei nosso pedido de perdão e conduzi-nos à glória da vida eterna.
Amém!
Senhor, tende piedade de nós! (2x)
Cristo, tende piedade de nós! (2x)
Senhor, tende piedade de nós! (2x)

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Nossos dons vem de Deus e com zelo...
nº 342

05. HINO DE LOUVOR
C. Perdoados e fortalecidos pela graça do
Senhor, entoemos juntos o hino de glória.
Glória a Deus, glória... nº 244
06. ORAÇÃO
D. Velai, ó Deus, sobre a vossa família,
com incansável amor. Como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob
vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: Is 6, 1-2a. 3-8
L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.
SALMO RESPONSORIAL - 137(138)
Refrão: Vou cantar-vos, ante os anjos,

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15, 1-11
L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: Lc 5, 1 - 11

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
Isaías quando fala de sua vocação usa imagens. Narra em forma de visão sua experiência. Percebe certo dia que o Senhor o
chama para ser profeta. Entende que é uma
escolha do Senhor, por mais que fique perturbado. Ele tem consciência da própria fraqueza, tem medo da missão que lhe é confiada. Como poderá ele, homem de lábios
impuros, anunciar a palavra do Deus três
vezes Santo? Deus tem o poder de tornar o
homem puro, de torná-lo apto para transmitir sua mensagem. Logo não pode mais
resistir ao chamado e responde "Eis-me aqui,
envia-me".
Na prática, poderíamos dizer: é aquela sensação de indignidade experimentada pelos
presbíteros, pelos dirigentes das comunidades, pelos catequistas, quando se dão conta de que o que vivem é diferente daquilo
que pregam ou ensinam. Devem desistir
então? Os nossos pecados, nossas impurezas não justificam nossa recusa. A própria Palavra de Deus vai nos purificando.
As primeiras comunidades já se perguntavam: Por que Jesus nos convida para se-

gui-lo? Que projeto Ele tem para nós? De
que modo?
Lucas narra o chamado dos primeiros discípulos. Ele estava à margem do lago de
Genesaré. Estava ali para ensinar a uma
multidão que se comprimia ao seu redor.
Da barca, Ele anuncia a Palavra de Deus.
Pede para Simão lançar-se ao largo e conduzir a barca até as águas mais profundas.
A ordem de Jesus é absurda, porque a hora
não é a melhor, a mais indicada para pescar. Mas Pedro confia na palavra de Jesus,
lança a rede e apanha grande quantidade
de peixes. A narração termina dizendo que
"eles deixaram tudo e o seguiram".
A missão de "pescador de homens" não é
dirigida somente a Pedro, mas a todos que
estavam com ele. Jesus não ensina na sinagoga, mas na barca. Barca é igual à comunidade cristã. Lugar de onde se ecoa a voz
do Mestre. É dela e não de outras tribunas.
Quem está nesta barca? Jesus e os discípulos, pessoas limitadas e frágeis trabalhadores.
O anúncio da Palavra não acontece num dia
de sábado. Mas durante a semana. Num
dia qualquer de trabalho. Assim, a Palavra
deve se anunciada em qualquer lugar.
Pedro conduz a barca para um lugar indicado. É-lhe confiada uma missão especial
na Igreja. A pesca milagrosa não é resultado da iniciativa e da habilidade de Pedro,
mas da força da palavra do Mestre.
Não alcançaremos harmonia nas famílias,
nações, se não confiarmos na Palavra do
Mestre.
A missão dos discípulos é ser pescadores
de homens. É trazê-los à vida, à felicidade.
Homens devem ser pescados, para que sejam recuperados para a vida (sobretudo
aqueles que são dominados pelos vícios,
que estão à mercê das paixões violentas,
que só praticam o mal para si e para os

outros). Vivendo as Santas Missões Populares, entendemos que essa missão não é
confiada só aos padres, mas a toda a comunidade cristã. Ela tem a responsabilidade de mostrar que é possível construir uma
sociedade fundada em novos princípios:
perdão, partilha, serviço recíproco, no respeito pelos outros.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos com confiança nossa fé.
Creio em Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A Cristo que nos chama ao seu serviço,
oremos com confiança dizendo:
Filho do Deus vivo, escutai a nossa prece!
L.1 "Em atenção à Vossa palavra, vou lançar as redes" (Lc 5, 5). Após uma noite de
trabalho e cansaço, confortastes a Pedro
com a pesca milagrosa. Olhai para o nosso
Papa Francisco e fazei frutificar ainda mais
o seu ministério. Rezemos.
L.2 "O que vos transmiti, foi aquilo que eu
mesmo tinha recebido" (1Cor 15, 3). Que
guardemos a fé que da Igreja recebemos, e
estejamos prontos a ensiná-la às futuras gerações. Rezemos.
L.1 No próximo dia 11 é dia de Nossa Senhora de Lourdes. É o Dia Mundial do Enfermo. Que os enfermos caminhem com esperança em Jesus. Que todos os que trabalham nos hospitais sejam compassivos e
misericordiosos. Rezemos.
D. Acolhei, Senhor, as nossas súplicas. Vos
pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém!
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos com o coração sincero
nossas ofertas e dízimo.
Um coração para amar... nº 473

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, santificados em Cristo
glorifiquemos o Pai. Louvemos de todo
coração, porque "é fiel o Deus que nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. (2x)
D. Nós vos damos graças, ó Deus, porque vós ouvis nossos pedidos e aceitais
nossas orações. Sois bendito, Senhor! E
bendito seja Aquele que vem em vosso
nome, Jesus, vosso Filho, nosso irmão!
Refrão: Quero cantar ao Senhor; / sempre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor; / seu valor e seu poder. (2x)
D. Pedimo-Vos o Espírito da unidade. Sejamos uma só família para o louvor da vossa glória.
Refrão: Nós estamos aqui reunidos, /
como estavam em Jerusalém, pois só
quando vivemos unidos / é que o Espírito Santo nos vem.
D. Em vosso Espírito exultamos e nos alegramos. Ele faz de nós uma nação santa,
comunidade sacerdotal, raça escolhida. E
nos chama e envia pelo mundo inteiro para
proclamar as maravilhas do vosso amor de
Pai.
Refrão: E pelo mundo eu vou, / cantando o teu Amor, pois disponível estou / para servir-Te, Senhor. (2x)
D. Em Vós vivemos ó Pai, nos movemos
e somos. E em Cristo, vosso filho, possuímos aqui a garantia da vida futura. Ele está
convosco e caminha conosco, agora e para
sempre. Amém.
13. PAI NOSSO
D. Nós Vos louvamos, ó Deus e oramos

como Cristo nos ensinou. Pai nosso...
14. ABRAÇO DA PAZ
Canto a escolha
15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fazei-nos viver de tal modo
unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a
salvação do mundo. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!
16. AVISOS
- Combinar o horário da celebração das
Cinzas (quarta-feira).
17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, o
Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
18. CANTO
Outra vez me vejo só com meu Deus... nº
754

Leituras para a Semana
2ª 1Rs 8, 1-7.9-13 / Sl 131(132) / Mc 6, 53-56
3ª 1Rs 8, 22-23.27-30 / Sl 83(84) / Mc 7, 1-13
4ª CINZAS - folheto próprio do dia
5ª Dt 30, 15-20 / Sl 1 / Lc 9, 22-25
6ª Is 58, 1-9a / Sl 50(51) / Mt 9, 14-15
Sáb.: Is 58, 9b-14 / Sl 85(86) / Lc 5, 27-32
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