
02. CANTO INICIAL
1. Para escutar tua Palavra, me chamaste: 

aqui estou/ Estar à serviço da vida, Jesus 
Cristo convidou/ Pra viver o seguimento, 
aqui estou! Aqui estou! 

REF.: VINDE VER (VINDE VER), COMO É BOM 
(COMO É BOM)/ CELEBRAR A VOCAÇÃO, 
APRENDER COM OS TALENTOS DE CADA 
UM/ NA PARTILHA DA VIDA E DONS! (BIS) 

2. Comunidade reunida, é convidada a viver/O 
evangelho em sua vida, para o chamado 
responder./ Coragem para a decisão é pre-
ciso ter! É preciso ter! 

3. E ser presença missionária, discernindo a 
vocação/ Com atitude solidária à serviço da 
missão/ Disponível pra segui-lo, na oração! 
Na oração!/
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“Avança para águas mais profundas!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A experiência da vida cristã nas-
ce do testemunho dos apóstolos, transmi-
tida pela palavra. Trata-se do testemunho 
autêntico de quem viveu, viu e ouviu os 
ensinamentos e os gestos de Jesus. A isso 
denominamos de Tradição. Neste aspecto, 
a Palavra de Deus assume uma postura 
central que questiona a vida e incentiva 
a deixar os barcos na praia para seguir 
Jesus, fazendo-se discipulos-missionários 
dele.  

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.: Deus mostra sua proximidade no templo e 
através da Palavra de Jesus. É uma Palavra desafiadora 
que nos provoca a deixar nossas praias para pescar a 
vida em praias mais profundas.
 

I LEITURA - Is  6, 1-2a.3-8

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
No ano da morte do rei Ozias, 1vi o Senhor sen-
tado 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 ex-
clamavam 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 en-
tão: “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 to-

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a 

vós, irmãos, confesso que pequei por pen-
samentos, palavras, atos e omissões, por 
minha culpa, tão grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pieda-
de de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, 
e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, 
que é Pai poderoso, para perdoar a minha 
culpa, tão grande culpa.

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 necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa). 
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06 -  HINO DE GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados./A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

Ref.: Glória a Deus, glória a Deus! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-

dizemos,/ Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai;/ Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, / Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo 
Senhor,/ Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor. Amém! Amém! (bis)



09.  SALMO RESPONSORIAL  – Sl 138(137)
       (Melodia: “CHEIA DE GRAÇA...” – Apostila 92º Enc.)
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 prome-
testes; 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 promes-
sa. 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 Se-
nhor, vossa bondade é para sempre! Eu vos 
peço: não deixeis inacabada esta obra que 
fizeram vossas mãos!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS 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. Subindo numa das barcas, 
que era de 3Simão, pediu que se afastasse um 
pouco da margem. Depois sentou-se e, da bar-
ca, ensinava as multidões. 4Quando acabou de 
falar, disse a Simão: “Avança para águas mais 
profundas, e lançai vossas redes para a pes-
ca”. 5Simão respondeu: “Mestre nós trabalha-
mos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em 
atenção à tua palavra, vou lançar as redes”. 
6Assim fizeram, e apanharam tamanha quanti-
dade de peixes que as redes se rompiam. 7En-
tão fizeram sinal aos companheiros da outra 
barca, para que viessem ajudá-los. Eles vie-
ram, 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

LITURGIA EUCARÍSTICA

 II LEITURA - 1Cor 15,3-8.11

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
CORINTIOS
Irmãos: 3O que vos transmiti, em primeiro 
lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebi-
do, 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, apa-
receu a mais de quinhentos irmãos, de uma 
vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já 
morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e, de-
pois, 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
Ref.: Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! 
Ale, ale, aleluia, ale, aleluia! (bis)
“Vinde após mim!” O Senhor nos falou, 

“e vos farei pescadores de homens.”
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cou 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 respon-
di: “Aqui estou! Envia-me”. Palavra do Senhor.

15.  CANTO DAS OFERENDAS - 92º encontro
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-

-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando 
os frutos do caminho, No pão e vinho, ofer-
tas deste altar.            

Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Ben-
dito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito, Bendito seja Deus para sempre. 
(Bis) 

2. Que grande bênção servir nesta missão, 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-
-se Igreja, formar comunidade, Ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé; Ter 
esperança de um mundo bem melhor; Na 
caridade sentir-se familiares, Lutando jun-
tos em nome do Senhor.



17.  PREFÁCIO (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 san-
to, Deus eterno e todo-poderoso, por Cris-
to, vosso Filho, que, pelo mistério da sua 
Páscoa, realizou uma obra admirável. Por 
ele, vós nos chamastes das trevas à vos-
sa 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 (dizendo) 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 Se-
nhor!

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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 

16.  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, que criastes 
o pão e o vinho para alimento da nossa fra-
queza, concedei que se tornem para nós 
sacramento da vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da 
fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. 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, partici-
pando 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 Fran-
cisco, com o nosso Bispo Celso Antonio e 
todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na es-
perança 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, com 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!
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RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

21.  ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, vós quisestes que partici-
pássemos 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.

22.  CANTO DE DESPEDIDA
Ref.: Sim, ele me chamou, eu vou, vou pro-

fetizar. Sim, foi ele quem mandou, eu vou, 
vou anunciar.

1. Já não tenho mais as minhas redes, meu 
barco lá na praia eu deixei. Agora vou se-
guir um novo rumo, a voz do meu Senhor 
eu escutei.

2. O mundo no amor não acredita, por isso é 
que irmão oprime irmão. Ao lado de Joões e 
Beneditas eu vou lutar pela libertação.

3. Neste continente em que vivemos à vida 
tem direito quem tem mais. Os grandes vão 
pisando nos pequenos e esta injustiça é 
demais.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vm: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131; Mc 6,53-56

3ª Vm: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83; Mc 7,1-13

4ª Vd: Jl 2,12-18; Sl 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

5ª Vd: Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25

6ª Vd: Is 58,1-9a; Sl 50; Mt 9,14-15

Sa Br: Is 58,9b-14; Sl 85; Lc 5,27-32

20.  CANTO DE COMUNHÃO - 92º encontro
1.Chamado pra terra distante/ Com idade já 

bem avançada foi Abraão/ Seguiu o cami-
nho confiante/ Cumpriu sua grande missão

REF.: VEM, VEM, VEM/ VEM QUE EU TE 
CHAMO/VEM PRA PARTILHAR OS DONS/ 
VEM PRA REPARTIR O PÃO/ VAI, VAI, VAI/ 
VAI QUE ESTOU CONTIGO/ENSINA A PAR-
TILHAR O DONS/ ENSINA A REPARTIR O 
PÃO/ VEM QUE EU TE CHAMO E VAI

2.Profeta de nações diversas/ Querido por 
Deus antes mesmo de ser embrião/ Plan-
tou Jeremias justiça/ Cumpriu sua grande 
missão

3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao 
solo aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja 
então Paulo/ Cumpriu sua grande missão

4.As redes ficaram na praia/ As chaves da 
Igreja ficaram em suas mãos/ De pedra 
alicerce então Pedro/ Cumpriu sua grande 
missão

5. Chamados por Deus somos todos/ A um 
sim responder na partilha dos dons e do 
pão/ Nos gestos de amor nós queremos/ 
Cumprir nossa grande missão
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SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3468-1184       edson.zamiro@hotmail.com

19.  Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, 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, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

RITO DA COMUNHÃO

Fone: 3423-8080

 


