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Animador: Pelo Batismo somos chamados e 
enviados por Jesus a sermos “pescadores de ho-
mens e mulheres” nos tempos atuais. O Evange-
lho nos relata a incumbência recebida de Cristo 
para irmos e fazermos discípulos em todas as 
nações (cf. Mt 28,19-20). De forma muito bela, o 
Documento de Aparecida nos ensina: “Conhecer 
a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa 
pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que 
ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido 
com nossa palavra e obras é nossa alegria” (nº 
29). Quando as lutas e dificuldades na evange-
lização chegarem em nossas vidas, em nossas 
casas, não desanimemos, pois Jesus estará sem-
pre conosco!  

“Farei de vós Pescadores” (Jo 4,19)

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: Cantemos/rezemos juntos:
Pescador / Fixo meu olhar / No horizonte / Desse 
imenso mar / Sei que não posso mais voltar / 
Sigo assim / Certo da missão que tenho que 
cumprir / Continuar os passos do meu Senhor.
Eu vou jogar minhas redes / Onde o senhor me 
mandar / Certo de que vou enchê-las / De almas 
pro reino de Deus.

Todos: Ó Cristo, Deus com o Pai e o Espírito 
Santo, que edificastes a Vossa Igreja sobre o 
alicerce dos Apóstolos, concedei-nos força em 
nossa caminhada.

II – Escuta à Palavra de Deus (Mt 4,18-20)

Animador: Cantemos/rezemos juntos:
Cantemos com alegria, aleluia, aleluia! Vivamos 
a Boa-Nova, aleluia, aleluia! (bis)
Todos são convidados, todos são convocados 
para viver, para formar um reino de amor e paz.

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cris-
to, segundo Mateus:
18Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André. Estavam lançando a rede no lago, pois 
eram pescadores. 19Jesus lhes disse: “venham 
após mim, e eu farei de vocês pescadores de ho-
mens”. 20Imediatamente, abandonando as redes, 
eles o seguiram. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.

Animador: Preparemos o nosso coração para 
acolher a Palavra de Deus, Invocando o Espírito 
Santo de Deus, rezando:
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado 
e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamen-
te todas as coisas; segundo o mesmo Espírito e 
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. 
Amém!

Todos: Amém!



Animador: Rezemos, meditemos, apro-
fundemos esta Palavra de nossa Salvação. 
Primeiro façamos silêncio. Depois podemos 
repetir uma palavra ou uma frase (versículo) 
que mais nos tocou. Em seguida podemos 
partilhar o que essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:

• Somos chamados a deixar tudo para “evan-
gelizar”. Simão Pedro, o apóstolo impulsivo, e 
seu irmão fizeram isso imediatamente. Como 
podemos expressar a alegria de sermos discí-
pulos missionários do Senhor? Testemunha-
mos isso, inclusive, em nossa família? 

III – Oração Conclusiva

Animador: Rezemos juntos:  
Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… Glória ao 
Pai…

Animador: Estivemos e permaneceremos 
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. 

Todos: Amém!

Me chamaste para caminhar na vida contigo 
/ Decidi para sempre seguir-te, não voltar 
atrás / Me puseste uma brasa no peito e uma 
flecha na alma / É difícil agora viver sem 
lembrar-me de ti.
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor / Eu só 
encontro a paz e a alegria / Bem perto de ti 
(2x) 

• A alegria do discípulo missionário é o 
remédio para os males do mundo atual. O 
discípulo acredita em dias melhores. E tem 
sempre a esperança de que as pessoas se 
encontrarão com Cristo Jesus. Tenho vivido 
essa esperança com ardor missionário?

 Temos consciência de que fomos escolhidos, 
e que recebemos a missão de fazer com que 
Cristo e a sua Palavra cheguem a todos os 
homens e mulheres feridos, desanimados, 
necessitados… perdidos à beira do caminho
 de nossas comunidades, de nosso bairro?


