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“Aqui estou, envia-me!”
5º Domingo do Tempo Comum

Na liturgia de hoje, queremos ouvir o chamado de Deus, sua voz que nos convoca e envia sempre
mais a ir ao encontro dos que necessitam acolher a vida nova que Jesus veio nos trazer!

Primeira Leitura (Is 6,1-2a.3-8)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
1No ano da morte do Ozias, vi o
Senhor sentado num trono de grande
altura; o seu manto estendia-se pelo
templo. 2Havia 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 voz do
Senhor que dizia: “Quem enviarei? Quem irá por
nós?” Eu respondi: “Aqui estou! Envia-me”.-
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial 137(138)

R. 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 dos 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 da 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!

Segunda Leitura (1Cor 15, 1-11)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios
1Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos
preguei e que recebestes, e no qual estais firmes.
2Por ele sois salvos, se o estais guardando tal e
qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo
teríeis abraçado a fé em vão. 3Com efeito, transmiti-
-vos em primeiro lugar, 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

Evangelho (Lc 5,1-11)
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 paradas 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.
4Quando 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”.
6Assim 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 apoderara de Simão e de todos
os seus companheiros, por causa da pesca que
acabavam de fazer. 10Tiago e João, f i lhos 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.
T. Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Pai que nos
conceda forças para avançar rumo às águas mais
profundas da fé e da prática sincera da misericórdia.
Rezemos juntos:
T. Fazei-nos, Senhor, pescadores do Reino!
1. Conduzi a vossa Igreja para as águas profundas
da fé, que agindo no amor, dá frutos abundantes
de misericórdia e justiça.
2. Iluminai o Santo Padre, o Papa Francisco, em
sua missão apostólica universal.

alguns já morreram. 7Depois,
apareceu a Tiago e, depois, apareceu
aos apóstolos todos juntos. 8Por
último, apareceu também a mim, como
a um abortivo. 9Na verdade, eu sou o
menor dos apóstolos, nem mereço o
nome de apóstolo, porque persegui
a Igreja de Deus. 10É pela graça de
Deus que eu sou o que sou. Sua
graça para comigo não foi estéril: a
prova é que tenho trabalhado mais
do que os outros apóstolos – não
propriamente eu, mas a graça de
Deus comigo. 11É isso, em resumo, o

que eu e eles temos pregado e é isso o que crestes.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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  Dia        Horário                              Atividade

15h

13h
20h

14h
15h

20h

09h30
13h
14h
18h

08h
09h
09h30
10h30
12h
19h

Missa - Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.

Não haverá expediente..

QuarQuarQuarQuarQuar ta  Fta  Fta  Fta  Fta  Fe i re i re i re i re i r a  de  C inzasa  de  C inzasa  de  C inzasa  de  C inzasa  de  C inzas.....

D ia  de Je jum e  Abst inênc ia .D ia  de Je jum e  Abst inênc ia .D ia  de Je jum e  Abst inênc ia .D ia  de Je jum e  Abst inênc ia .D ia  de Je jum e  Abst inênc ia .
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Missa - Imposição das Cinzas
Ação de Graças pelo 9º Aniversário de Ordenação
do Diácono Márcio.

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges.

Missa do Sagrado Coração de Jesus - Matriz.

Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Preparação de pais e padrinhos para o batismo.
Missa - Santa Edwiges.

1º Domingo da Quaresma.1º Domingo da Quaresma.1º Domingo da Quaresma.1º Domingo da Quaresma.1º Domingo da Quaresma.
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges..
Encontros: Jovens e Perseverança.
Missa - Matriz.
Almoço Comunitário por Quilo
Missa -  Matriz

08 Seg

09 Ter

10 Qua

11  Qui

12 Sex

13 Sab

14 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  FevereiroFevereiroFevereiroFevereiroFevereiro
16/02 - 20h: Missa - Santa Edwiges.

20/02 - 13h: Curso de Noivos.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
09 – Fátima Aparecida do Bonfim
09 – Gessivaldo S. Oliveira
09 – Letícia Macedo Rodrigues dos Santos
10 – Anelena Maria dos Santos Procópio
10 – Lais Cordeiro Mantovani
12 – Agnaldo Ribeiro Santos
12 – Francisca Chagas Gomes
12 – Lucinéia Santos Silva
13 – Josival Lourenço Souza
13 – Layliane Maria de Oliveira
13 – Rosimeire F. Almeida Pires ( * )
13 – Willian Hideki Silva
14 – Dianilda dos Santos Rainho
14 – Maria Manoela R. Balboa
14 – Santa M. Ceron
14 – Tatiane Sebastiani Fré

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana

08/02 – S. Jerônimo Emiliani (Presbítero);

Sta. Josefina Bakhita (Virgem)

Leituras: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56

09/02 – S. Miguel Febres Cordeiro (Religioso)

Leituras: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83 (84); Mc 7,1-13

10/02 – Sta. Escolástica (Virgem)

Leituras: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20 – 6,2;
Mt 6,1-6.16-18

11/02 – Nossa Senhora de Lourdes

Leituras: 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 9,22-25

12/02 – Sta. Eulália de Barcelona (Virgem)

Leituras: Is 58,1-9a;Sl 50(51); Mt 9,14-15

13/02 – S. Benigno Todi (Presbítero, Mártir)

Leituras: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32

14/02 – S. Cirilo (Monge); S. Metódio (Bispo)

Leituras: Dt 26,4-10; Sl 90(91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

A multidão se apertava ao seu redor para

ouvir a palavra de Deus.
Neste ano a Igreja vive o seguimento de Cristo, guiada

por Lucas.

Depois de sua pregação na sinagoga de Nazaré, Jesus vai

para as margens do lago e se vê rodeado pela multidão “para

ouvir a palavra de Deus”. Jesus subiu numa barca que era de

Pedro e dela ensinava as multidões.

Dá-se a pesca milagrosa. Pedro faz a experiência do

sagrado, cai de joelhos e se confessa pecador. Jesus responde:

“Não tenhas medo. Tu serás pescador de homens”.

Algumas lições: A Palavra anuncia a Palavra de Deus. Feito

em nome de Jesus o esforço humano produz muito fruto. Para

ser discípulo de Jesus e participar de sua missão é preciso

fazer a experiência do sagrado como Pedro.

No início do Tempo Comum transparece a dimensão da

vocação cristã.                                  (Frei Alberto Beckhäuser.)

ORAÇÃO DOS FIÉIS  (...continuação)
3. Fortalecei os Bispos, os padres, os diáconos, os
religiosos e religiosas em sua missão pastoral.
4. Concedei aos leigos e leigas a força de serem
sal e luz do mundo.
5. Ajudai-nos a aderir à penitência quaresmal e a
acolher a Campanha da Fraternidade que logo mais
se inicia.
6.  Renovai os nossos corações e fazei-nos
praticantes da misericórdia de Deus.
P. Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

TEMPO DA QUARESMA

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
O Tempo da Quaresma vai da quarta-feira de Cinzas até

a Missa da Ceia do Senhor, inclusive. É um tempo de
preparação para os mistérios da Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus. É um tempo privilegiado para o
jejum, a esmola e a oração, buscando-se nesta a força
transformadora da graça de Deus e a sua vontade para as
nossas vidas. Na Quaresma, a Igreja também reflete
sobre práticas que nos levam às mudanças no modo de
pensar e agir.

No Brasil, a CNBB apresenta aos fiéis a Campanha da
Fraternidade cuja finalidade principal é vivenciar e assumir
a dimensão comunitária e social da Quaresma. Neste ano,
o tema da CF é “Casa comum, nossa responsabilidade” e
o lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a
justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24).

Quem participa com o DÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMODÍZIMO não
presta um favor à Igreja. Está, sim,
assumindo o seu lugar na comunidade,
como membro vivo e co-responsável.
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