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CHAMADOS POR CRISTO A SALVAR A HUMANIDADE

- Cantar o refrão "Senhor, chamaste-me..." nº  59
e fazer o acendimento das velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs!
Encontramo-nos em comunidade, para vi-
vermos a experiência do Ressuscitado. Que
bom estarmos aqui! A liturgia nos convida a
refletir sobre a nossa vocação. Somos cha-
mados por Deus e d'Ele recebemos uma
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. "Avançar para águas mais profundas" é
o mandato de Jesus que ressoa em todos
os tempos. Ao anunciar a Boa Nova, te-
mos por missão combater o mal, a injusti-
ça, o egoísmo e a miséria. Tudo o que nos
impede de viver com dignidade e ser feli-
zes.
Refrão: A missão que recebemos de Je-
sus, é a mesma que Deus Pai lhe con-
fiou: anunciar a Boa Nova, porque o
Reino já chegou.
C. Deus se revela, nos chama e nos envia.
Expressemos nossa alegria por nos encon-
trarmos como irmãos e irmãs. Cantemos.

02. CANTO
Nossos corações em festa... nº 108

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. 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 e a comunhão
restauradora do Espírito Santo, estejam
sempre conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos nossos pecados e pe-



çamos perdão a Deus.
Senhor, que viestes salvar... nº 238
D. Deus Todo-poderoso, que nos chama à
conversão, por seu amor e misericórdia,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Fortalecidos pela graça do Senhor, en-
toemos juntos o hino de louvor.
Glória a Deus, glória... nº 1.169

06. ORAÇÃO
D. Velai, ó Deus, sobre a Vossa famí-
lia, com incansável amor; e, como só con-
fiamos na Vossa graça, guardai-nos sob
a 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,
ó Senhor, e ante o vosso templo vou pros-
trar-me.

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,1-11

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Lc 5,1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Nossos dons vêm de Deus e com zelo...
nº 345

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Isaías narra em forma de visão seu cha-
mado vocacional. 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. Ele não po-
dendo resistir ao chamado, responde "Eis-
me aqui, envia-me".
- Ainda hoje experimentamos esse senti-
mento quando nos sentimos incapazes de
exercer a missão que o Senhor nos chama
para ser presbíteros, irmãs, dirigentes das
comunidades, catequistas dentre outros. A
própria Palavra de Deus vai nos purifican-
do e capacitando.
- No Evangelho, Lucas narra o chamado
dos primeiros discípulos. Ele estava à mar-
gem do lago de Genesaré. Estava ali para
ensinar a uma multidão. Da barca, Ele anun-
cia a Palavra de Deus. Pede para Simão
avançar para as águas mais profundas con-
duzindo a barca. A ordem de Jesus é ab-
surda, porque a hora não é 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 segui-
ram".
- A missão de "pescador de homens" não é
dirigida somente a Pedro, mas a todos que
estavam com ele. Jesus não ensina na sina-
goga, mas na barca. Barca é igual à comu-
nidade cristã. Lugar de onde se ecoa a voz
do Mestre. É dela que o Mestre nos cha-
ma. Nesta barca estão Jesus e os limitados
e frágeis trabalhadores que se tornaram dis-
cípulos. A Palavra deve ser anunciada em
qualquer lugar e em qualquer momento.
- Pedro conduz a barca para o lugar indi-



cado. É lhe confiada uma missão especial
na Igreja. A pesca milagrosa não é resulta-
do da iniciativa e da habilidade de Pedro,
mas da força da palavra do Mestre. Quan-
do escutamos e confiamos na Palavra do
Mestre alcançamos a harmonia em nossas
famílias, comunidades e nações.
- Ao continuar a missão de Jesus, os discí-
pulos têm a missão de "pescar homens".
Indicar-lhes o caminho da vida e da felici-
dade verdadeira. Também devem ser pes-
cados para que sejam recuperados para
uma vida digna (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 o Batismo na família e em comu-
nidade, entendemos que essa missão não é
confiada só aos bispos, padres, diáconos,
religiosos e religiosas, mas a toda a comu-
nidade cristã. O chamado e a missão tem a
responsabilidade de mostrar que é possível
construir uma sociedade fundada em novos
princípios: perdão, partilha, serviço recípro-
co e respeito por outros.
- Todas as vocações na Igreja são dons de
Deus. Nossas comunidades necessitam de
pessoas generosas que coloquem os dons
e os carismas a serviço de todos. Para isso,
é preciso avançar para as águas mais pro-
fundas de nossa existência. Só assim, num
encontro pessoal com Jesus, poderemos
responder decididamente ao seu chamado.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos com confiança nossa fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos nossas orações e súpli-
cas e digamos: Filho do Deus vivo, escutai
a nossa prece!
L.1 Olhai para o nosso Papa Francisco,
nossos bispos, padres, diáconos, religiosos
e religiosas e fazei frutificar ainda mais sua

vocação, dons e carismas. Nós Vos pedi-
mos.
L.2 No próximo dia 11 é dia de Nossa Se-
nhora de Lourdes. É o Dia Mundial do En-
fermo. Que os enfermos caminhem com
esperança em Jesus. Que todos os que tra-
balham nos hospitais sejam compassivos e
misericordiosos. Nós Vos pedimos.
L.1 No último dia 09 celebramos os 42 anos
de Criação do nosso Seminário Maior que,
atualmente, fica em Carapina na Serra. Que
continue a ser uma casa de vocacionados
apaixonados por Cristo e pela Igreja. Nós
Vos pedimos.
L.2 No dia 12 se celebram 13 anos do mar-
tírio de Ir. Dorothy. Que os cristãos que
enfrentam perseguições na defesa da vida
tenham sempre a fortaleza do Espírito San-
to. Nós Vos pedimos.
L.2 No dia 16 nossa Diocese completará
61 anos de existência. Que os frutos colhi-
dos nos est imulem a continuar
evangelizando. Nós Vos pedimos.
L.1 Para que todos os dizimistas partilhem
seus dons com confiança na graça de Deus
que tudo provê. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, Senhor, as nossas súplicas. Tudo
Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Dízimo é uma obra de evangelização.
Ele torna possível a formação de novos dis-
cípulos missionários. Apresentemos com o
coração sincero nossas ofertas e dízimo.
Um coração para amar... nº 471

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 cha-
mou à comunhão com seu Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito,
que Cristo veio reunir. (2x)
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Leituras para a Semana

2ª Gn 1,1-19 ou Is 66,10-14c/ Sl 103(104) / Mc 6,53-56
3ª Gn 1,20–2,4a  / Sl 8,4-9 / Mc 7,1-13
4ª Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103(104) / Mc 7,14-23
5ª Gn 2,18-25 / Sl 127(128) / Mc 7,24-30
6ª Gn 3,1-8 / Sl 31(32) / Mc 7,31-37
Sáb.: Gn 3,9-24 / Sl 89(90) / Mc 8,1-10

C. Nós Vos damos graças, ó Deus, por-
que 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; sem-
pre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor; seu valor e seu poder. (2x)
D. Pedimo-Vos o Espírito da unidade. Se-
jamos uma só família para o louvor da Vos-
sa glória. Em Vosso Espírito exultamos e
nos alegramos. Ele faz de nós uma nação
santa, comunidade sacerdotal, raça esco-
lhida. E nos chama e envia pelo mundo in-
teiro para proclamar as maravilhas do Vos-
so amor de Pai.
Refrão: E pelo mundo eu vou, / can-
tando o teu Amor, pois disponível es-
tou / para servir-Te, Senhor. (2x)
C. Em Vós vivemos ó Pai, nos movemos e
somos. E em Cristo, Vosso filho, possuí-
mos 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
Cristo, quero ser instrumento... nº 540

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fazei-nos viver de tal modo
unidos em Cristo, que tenhamos a ale-
gria de produzir muitos frutos para a
salvação do mundo. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Em nome do Senhor que nos chama à
missão, vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
A missão que recebemos de Jesus... nº 702


