Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
06. GLÓRIA
Celebração Dominical - Diocese de Apucarana

Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos
homens por Ele amados. aos homens por Ele
amados.

V DOMINGO DO TEMPO COMUM

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos,

06 de fevereiro de 2022 - Ano C - Verde
“Em atenção à tua Palavra, vou lançar as redes.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Reunidos para a celebração do mistério
central da nossa fé, queremos, nesta liturgia, fazer a
experiência da misericórdia e da santidade de Deus.
Os discípulos, ao ouvirem a Palavra do Mestre,
comprometem-se com a missão. O próprio Jesus
É a Palavra e fundamento do discipulado, somos
igualmente convocados à missão e enviados por Ele.
02. CANTO INICIAL
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti,
ó Deus da vida/ Com grande júbilo, rezar, louvar/
E a boa nova ao mundo anunciar.
Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com alegria / Esta que busca o amor/ Vivenciar todo
dia / Que vai levar salvação/ Esta é a nossa
missão.
2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que missionária é por natureza / Te damos graças por
Teu esplendor/ Seremos eco do Teu grande amor.
3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E batizados com Teu Santo Espírito / Temos certeza de
tua companhia/ Nos dando força hoje e todo dia.
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai.
05. ATO PENITENCIAL
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores
humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus
Pai que nos perdoa.

Nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos, Nós
Vos damos graças, por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós; Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica;
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de
nós. tende piedade de nós. tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor; Só Vós,
o Altíssimo, Jesus Cristo;
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. na
glória de Deus Pai. Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com
incansável amor; e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A palavra de Deus é dirigida a Isaías, no
templo; a Pedro, na sua barca; e a Paulo, pelo estudo das Escrituras. Hoje, a mesma Palavra é dirigida
a nós. Pelo acolhimento da Palavra, canta o salmista, Deus começa uma obra nova em nossas vidas.

I LEITURA - Is 6, 1-2a.3-8
08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
1
No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura; o seu manto
estendia-se pelo templo. 2aHavia serafins de pé
a seu lado; cada um tinha seis asas. 3Eles exclamavam uns para os outros: “Santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos; toda a terra está
repleta de sua glória”. 4Ao clamor dessas vozes,
começaram a tremer as portas em seus gonzos
e o templo encheu-se de fumaça. 5Disse eu então: “Ai de mim, estou perdido! Sou apenas um
homem de lábios impuros, mas eu vi com meus
olhos o rei, o Senhor dos exércitos”. 6Nisto, um
dos serafins voou para mim, tendo na mão uma

brasa, que retirara do altar com uma tenaz, 7e tocou minha boca, dizendo: “Assim que isto tocou
teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado
está perdoado”. 8Ouvi a vós do Senhor que dizia:
“Quem enviarei? Quem irá por nós?” Eu respondi:
“Aqui estou! Envia-me”. PALAVRA DO SENHOR.
09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 137(138)
(Melodia: “Ó Senhor, nosso Deus’’)
Ref.: Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor,
e ante o vosso templo vou prostrar-me!
1. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,
porque ouvistes as palavras de meus lábios!
Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o
vosso templo vou prostrar-me.
2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes; naquele
dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor de minha alma.
3. 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!”
4. 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!

II LEITURA - 1Cor 15,3-8.11
(Mais breve - Lecionário Dominical. p.895)
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 3O que vos transmiti, em primeiro lugar,
foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber:
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo
as Escrituras; 4que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras; 5e
que apareceu a Cefas e, depois, aos Doze. 6Mais
tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de
uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já
morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e, depois,
apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por último,
apareceu também a mim, como a um abortivo. 11É
isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado
e é isso o que crestes. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 5, 1-11
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º Enc.)
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. “Vinde após mim!” o Senhor lhes falou, “e vos
farei pescadores de homens”

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 1Jesus estava na margem do lago
de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. 2Jesus viu duas
barcas parada na margem do lago. Os pescadores
haviam desembarcado e lavavam as redes. 3Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu
que se afastasse um pouco da margem. Depois
sentou-se e, da barca, ensinava as multidões.
4
Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avança
para águas mais profundas, e lançai vossas redes
para a pesca”. 5Simão respondeu: “Mestre nós
trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas,
em atenção à tua palavra, vou lançar as redes”.
6
Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade
de peixes que as redes se rompiam. 7Então fizeram
sinal aos companheiros da outra barca, para que
viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as
duas barcas, a ponto de quase afundarem. 8Ao ver
aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus,
dizendo: “Senhor afasta-te de mim, porque sou
um pecador!” 9É que o espanto se aponderara
de Simão e de todos os seus companheiros, por
causa da pesca que acabavam de fazer. 10Tiago
e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de
Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: “Não tenhas medo! De hoje
em diante tu serás pescador de homens”. 11Então
levaram as barcas para a margem, deixaram tudo
e seguiram a Jesus. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Caríssimos fiéis: Oremos ao Senhor do
universo, para que dê aos que escutam os apóstolos
deste tempo um coração aberto à sua mensagem, e
peçamos com fervor:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
1. Pelo clero do mundo inteiro, pelas Dioceses e
paróquias e pelos fiéis leigos que, assumindo sua
missão de batizados, tornam-se agentes ativos da
evangelização, rezemos ao Senhor...
2. Pelos governantes das nações, pelos que promovem a paz entre os povos e pelos que defendem os
direitos humanos, rezemos ao Senhor...
3. Pelos membros da nossa assembleia dominical, pelos outros cristãos desta comunidade e pelos homens
e mulheres que não têm fé, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções)
Presid.: Acolhei Pai, rico em misericórdia, nossos
pedidos e dai-nos a graça de respodermos sim ao
vosso chamado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Dominical, 06 de fevereiro de 2022

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Senhor, te bendizemos, pois são dons de tua
bondade / Estes frutos que trazemos com amor e
humildade: Desta terra veio o trigo, trabalhamos,
eis o pão! Te louvamos, Deus da vida, Deus de toda
criação!
Ref.: Bendito sejas para sempre!
Bendito sejas, Senhor Deus!
Por tua graça estes dons
para nós se tornarão vida e salvação! (Bis)
2. Senhor, te bendizemos, pois são dons de tua
bondade / Estes frutos que trazemos com amor e
humildade: Da videira veio a uva, trabalhamos, eis
o vinho! Te louvamos, Deus da vida, quanto amor,
quanto carinho!
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, que criastes o pão e
o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei
que se tornem para nós sacramento da vida eterna.
Por Cristo, nosso Senhor.
17. PREFÁCIO T.C. I
(MR p. 428)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da sua
Páscoa, realizou uma obra admirável. Por ele, vós
nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável,
fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de
sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa,
para anunciar, por todo o mundo, as vossas maravilhas.
Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e X o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao
fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E

POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça
na caridade, com o papa Francisco, com nosso
bispo Carlos e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e
irmãs que morreram na esperança da ressurreição e
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto
a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo...

20. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Bem aventurados são todos os santos
/ Bem aventurado quem busca a santidade /
Eternamente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunidade
/ Para quem seu Deus é tudo é valor absoluto.
2. Aquele que é aflito com as dores do desprezado
/ Todo aquele que é manso quer os povos
apaziguados.
3. Quem tem misericórdia compreende os limitados /
Quem perdoa sempre e sempre e consola os
cansados.
4. O puro de coração que no bem sempre acredita /
Quem é reto na intenção e sincero com seu irmão.
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça /
Perseguido e caluniado nunca põe seu Deus de
lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo / Que
se doa pelos outros põe sorriso em muitos rostos.

21. CANTO DE COMUNHÃO II
1.Tu, te abeiraste da praia / Não buscaste nem
sábios nem ricos, / Somente queres que eu te siga!
Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sorrir,
pronunciastes meu nome, Lá na praia, eu larguei
o meu barco, Junto a Ti buscarei outro mar.
2.Tu sabes bem que em meu barco / Eu não tenho
nem ouro nem espadas / Somente redes e o meu
trabalho.

RITOS FINAIS
22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice; 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.
23. CANTO FINAL
(99º enc.)
Ref.: Diocese do povo que ama, Apucarana.
Igreja hospital de campanha.
/: Casa do Pão e da Palavra, Da caridade e da
Missão. (Bis)
1. A intercessão, em nossa oração, suplicar / À
Senhora de Lourdes, em festa louvar / A caminhada é sinodal: Comunhão e missão na participação.
2. O coração e os corações despertar. / Motivar
em Cristo - essencializar. / Em unidade, em comunhão, / Num desejo ardente de comunicação.

3. A iniciação à vida cristã implantar. / Estudar a
palavra e evangelizar. / Leitura orante e formação,
Diaconias vibrantes gerando missão.
4. Eucaristia e celebrações preparar. / Conscientes,
ativos para bem celebrar. / De portas abertas e em
oração, / No luto, com o enfermo e na adoração.
5. O ensino social da Igreja criar. /Consciência
ecológica também despertar. / A caridade veloz e
eficaz: O projeto de Deus na Igreja se faz.
6. O evangelho, a palavra de Deus anunciar. /
Pastorais, movimentos “missionarizar”. / Igreja em
saída, o Cristo é missão, / Missionários nós somos,
num só coração.
VOU LANÇAR AS REDES...

Chegamos ao quinto domingo do tempo comum e hoje temos uma liturgia fortemente vocacional,
com esses textos fica evidente que o chamado de Deus
não se dá mediante episódios ‘miraculosos’ e sim nas
situações cotidianas. O Senhor não nos pede o impossível, nos pede disposição ao serviço do Reino.
Na primeira leitura vemos o chamado do
profeta Isaías, um homem que se considerava de
lábios impuros mas Deus o chama para anunciar e
o fez grande profeta.
No Evangelho vemos o chamados dos primeiros que formaram o grupo dos doze. O chamado
não se dá em meio a agitação do templo e sim à
beira do Lago de Genesaré mostrando que a missão
se dá no emergencial da vida e não se pode vislumbrar horizontes superficiais e sim, como Jesus diz a
Pedro, é preciso lançar as redes para ‘águas mais
profundas’, exatamente porque é aí que se apresenta
grandes e sérios desafios.
Que possamos ter essa coragem de nos
desapegarmos do comodismo e nos lançarmos
rumo às necessidades de nossos irmãos.
Texto: Equipe Diocesana.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Rs 8,1-7.9-13; Sl 131; Mc 6,53-56.
3ª Rs 8,22-23.27-30; Sl 83; Mc 7,1-13.
4ª Rs 10,1-10; SI 36; Jo 7,14,23.
5ª Rs 11,4-13; SI 105; Mc 7,24-30.
6ª Rs 11,29-32;12,19; SI 80; Mc 7,31-37.
Sa Rs 12,26-32...; SI 105; Mc 8,1-10.

