
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos irmãos e irmãs presentes 
nesta celebração, o Santo Evangelho de 
hoje nos fala do chamado de Jesus e do 
seguimento dos Apóstolos. Também pede 
que lancemos as redes para águas mais 
profundas. Ressaltemos o sentido vocacio-
nal em nossas comunidades eclesiais de 
base. E com a alegria de Cristo em nossos 
corações, iniciemos o nosso encontro de 
irmãos, cantando:

3. CANTO DE ABERTURA: 03, 05 (CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai 
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 190, 195

Dir.: Irmãos e Irmãs, no dia que celebramos 
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também somos convidados a morrer para o 

pecado e ressurgir para uma vida nova. Reco-
nheçamo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai. Solenemente, cantemos:

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém
 
6. GLÓRIA: 203, 204 (CD 03)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de infinita grande-
za, confiastes à nossa fragilidade a tarefa 
de levar a toda a humanidade o anúncio do 
Evangelho. Sustentai-nos com a força do 
vosso Espírito no vosso serviço e fazei que 
vossa palavra frutifique por toda terra. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 6,1-2a.3-8

9. SALMO RESPONSORIAL: 137(138)

Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, 
e ante o vosso templo vou prostrar-me.

Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos 
e ante o vosso templo vou prostrar-me.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, 
e ante o vosso templo vou prostrar-me.

Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 
porque fizestes muito mais que prometestes;
naquele dia em que gritei, vós me escutastes 
e aumentastes o vigor da minha alma.

Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, 
quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. 
Hão de cantar vossos caminhos e dirão: 
“Como a glória do Senhor é grandiosa!”

Estendereis o vosso braço em meu auxílio 
e havereis de me salvar com vossa destra. 
Completai em mim a obra começada; 
ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 
Eu vos peço: não deixeis inacabada 
esta obra que fizeram vossas mãos!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,1-11

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
“Vinde após mim!” o Senhor lhes falou, 
e vos farei pescadores de homens”.

12. EVANGELHO: Lc 5,1-11

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Como membros do Corpo de Cristo 
que é a cabeça, apresentemos ao Senhor 
as nossas preces: 

Senhor, venha a nós o vosso Reino!

Senhor, assisti com vossa contínua presença 
o Santo Padre, o Papa Francisco e o Colégio 
Universal dos Bispos e concedei-lhes o dom 
da unidade, da caridade e da paz, nós vos 
pedimos.

Senhor, fazei vossa Igreja instrumento de 
concórdia e unidade para o gênero humano, 
bem como sinal de salvação para todos os 
povos, nós vos pedimos.

Senhor, fazei-nos viver cada vez mais inti-
mamente unidos a vós, para proclamarmos 
com o testemunho da vida a chegada do 
vosso Reino, nós vos pedimos.

Senhor, concedei ao mundo a vossa paz e 
fazei reinar em toda a parte a segurança e 
a tranquilidade, nós vos pedimos.

Senhor, dai aos que morreram a glória da 
ressurreição e concedei que também nós 
um dia possamos participar com eles da 
felicidade eterna, nós vos pedimos.

Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391, 393 (CD 20)

Dir.: Caminhando generosos em busca de 
atender às bem-aventuranças ensinadas 
por nosso Senhor, contribuamos com os 
menos favorecidos e dividamos nossos dons, 
cantando.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Seguimos sendo educados na fé, e a 
oração é fonte da intimidade que conduz à 
aprendizagem do que é real e importante. 
Assim, chamemos de Pai nosso aquele que 
nos chama pelo nome. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
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a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 506, 507 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 831, 834 (CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor, nosso encontro 
de fé entre nós e com o Deus da vida, faça 
crescer aquela fé que faz pagar com amor, 
o amor que Deus tem por nós. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos com 
o tesouro da vossa misericórdia, e concedei-
nos paz e segurança para que, exultando em 
ação de graças, com alegria vos louvemos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho 
na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Na procissão de entrada, levar uma 
rede de pesca e remos, colocá-los no 
lugar mais viável, à vista de todos. 
Seria interessante fixar na rede uma 
frase do Santo Evangelho.

w Enfatizar a importância da oração 
para as vocações religiosas, sejam 
elas sacerdotais, diaconais, laicais 
ou religiosas.

TODOS: Amém.

Dir.: A Alegria do Senhor seja a nossa força; 
vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 661, 667 (CD 11) 

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Rs 8,1-7,9-13, Sl 131 
(132),6-7.8-10 (R/. 8a), 
Mc 6,53-56

3.ª-feira: 1Rs 8,22-23.27-30, Sl 83 
(84), 3.4.5 e 10.11(R/. 2), 
Mc 7,1-13

4.ª-feira: 1Rs 10,1-10, Sl 36(37), 
5-6.30-31.39-40(R/. 30a), 
Mc 7,14-23

5.ª-feira: 1Rs11,11,4-13, Sl 105 
(106),3-4.35-36.37 e 40 
(R/. 4), Mc 7,24-30

6.ª-feira: 1Rs11,29-32.12,19, Sl 80 
(81),10-11ab.12-13.14-15

 (R/. cf. 11ª.9a), Mc 7,31-37
Sábado: 1Rs12,26-32;13,33-34, 
 Sl 105 (106),6-7a19-20. 

21-22 (R/. 4a)Mc 8,1-10
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LIBERDADE PARA ESCOLHER
Os cristãos foram chamados a 

estar no mundo e escolher anunciar 
o nome de Jesus Cristo. Recebemos 
como legado das gerações passadas 
a tarefa de encontrar a linguagem ade-
quada e o testemunho a ser oferecido 
em nosso ambiente. Os polos de ten-
são, geradores de vida, são a força 
do próprio Evangelho e as pessoas, 
onde elas se encontram hoje, com 
suas múltiplas interrogações.

O EVANGELHO É SEMPRE NOVO
O Evangelho é sempre o mesmo 

por ser sempre novo, provocador de 
conversão para todos os que o conhe-
cem, não é adaptável às tendências 
de cada época, mas vai sempre à 
frente! As situações dos tempos e das 
pessoas são diferentes, mas sempre 
passíveis de transformação para me-
lhor. Sabemos que o contato com a 
Boa Nova de Jesus Cristo não cancela 
nem prejudica qualquer cultura, mas a 
eleva e aperfeiçoa, fazendo vir à tona 
os valores em todas elas presentes.

ESCOLHER O AMOR
Não está longe de Jesus Cristo 

quem vai além das obrigações, supe-
rando as normas estritas. Um mundo 

Seguir Jesus Cristo é escolher trilhar 
um caminho que gera vida

feito apenas de leis e deveres, ainda 
que todos as cumprissem, carece da 
unção do Espírito Santo, que suscita 
gratuidade, liberdade e espontaneida-
de. Gestos de generosidade e partilha 
são estradas de conversão.

Podem acontecer muitas dis-
cussões a respeito de doutrina. De 
nossa parte, cultivar as convicções 
e a verdade proclamada pela Igreja é 
dever cotidiano. Amar a Igreja exige 
conhecê-la. Fazer parte de uma co-
munidade cristã pede aprofundamento 
da fé. Mas o que incide radicalmente 
nas pessoas é o testemunho.

ENTRAR PELA PORTA ESTREITA
Para chegar aos outros e anunciar 

Jesus Cristo, é necessário escolher não 
o mais fácil, mas o melhor, cujo nome 
é amor, fazer-se um com os outros, a 
ponto de estes ficarem quase envergo-
nhados, desejando fazer o mesmo! Aí 
o Evangelho entra e oferece Aquele a 
quem ninguém pode resistir, por ser o 
Salvador, Jesus Cristo. Seu nome há de 
ser anunciado até os confins da terra!

https://formacao.cancaonova.com/
espiritualidade/vida-de-oracao/

seguir-jesus-cristo-e-escolher-trilhar-
um-caminho-que-gera-vida/
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