Senhor, deixarei a praia onde me instalei,
a rotina das minhas atitudes de sempre,
as minhas terras de moleza e preguiça,
os meus territórios de indiferença.
Senhor, escutarei o teu apelo e partirei.
Irei em busca de novas paisagens,
a lançar a rede em águas mais profundas,
a contemplar outras paragens de sonho.
Senhor, far-me-ei ao largo no mar da vida,
deixando-me empurrar suavemente
pelo vento que é o Espírito Santo
a conduzir-me para mais santidade.
Senhor, para ir mais além preciso de Ti,
necessito que vás no meu barco
e me ajudes a remar quando necessário
pois sem Ti, corro o risco de me afundar.

Faz-te ao largo

Senhor, à tua palavra,
far-me-ei ao largo!

Leitura: Is 6, 1 – 2a, 3 - 8
Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e
grandioso. À sua volta estavam anjos de pé, que tinham seis asas cada um e
diziam:
- Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra.
Então pensei: - Ai de mim que vi Deus e não sou digno disso”.
Então um dos anjos voou ao meu encontro, tocou-me na boca e disse:
- Toquei os teus lábios, desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa.
Ouvi então a voz do Senhor que dizia: - Quem enviarei aos homens?
Eu respondi: - Eis-me aqui, Senhor. Podeis enviar-me.

Evangelho: Lc 5, 1 - 11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo estava uma multidão em volta de Jesus para ouvir a palavra de
Deus. Estavam na margem do lago de Genesaré, e Jesus viu dois barcos que os
pescadores tinham deixado na margem. Os pescadores estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco que era de Simão (Pedro) e pediu-lhe que se afastasse
um pouco de terra. Depois sentou-se no barco e começou a ensinar as pessoas.
Quando acabou de falar disse a Pedro: - Faz-te ao largo, e lança as redes para a
pesca.
Respondeu-lhe Pedro: - Mestre, andámos na pesca toda a noite e não pescámos
nada. Mas, se é isso que queres, lançarei as redes.
Lançaram as redes e a quantidade de peixe era tanta que as redes começaram a
romper-se. Chamaram os pescadores do outro barco para os ajudar e encheram
tanto os barcos que quase se afundavam.
Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse:
 Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador.
Na verdade, Pedro estava com medo e admirado, por causa daquela pesca
milagrosa. O mesmo se passava com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram
seus companheiros. Jesus disse a Pedro:
 Não tenhas medo. De hoje em diante serás pescador de homens.
Então Pedro, Tiago e João levaram os barcos para terra, deixaram tudo e
seguiram Jesus.

Hoje ouvimos como Jesus Disse a Pedro “faz-te ao largo e vai pescar”.
Jesus disse-lhe também: “de hoje em diante serás pescador de homens”.
O que querem dizer, para nós estas palavras? Vamos pensar um pouco, e
completar as frases abaixo.
Fazer-me ao largo quer dizer não ficar quietinho a fazer sempre as
mesmas coisas, mas ter mais ________________ , ir mais longe a seguir
____________.
É ter coragem para ____________ das coisas de que gosto, para estar
mais livre para fazer o que Jesus quer.
É acreditar em Jesus com mais entusiasmo, mais força, mais convicção:
ter mais ____________.
É esperar a vida futura com mais firmeza, mais audácia, mais alegria: ter
mais _____________.
É amar os outros com mais coração, mais verdade, mais obras: ter mais
_____________.
Ser pescador de ________ significa, com o exemplo da minha vida,
mostrar aos outros que é bom ser _________ de Jesus, e ajudar os que
não conhecem Jesus a conhecê-l’O e a passar a ser amigo d’Ele.
AMIGO

CORAGEM

DESISTIR

FÉ

JESUS

ESPERANÇA

HOMENS

AMOR

ESTA SEMANA, VAIS PENSAR COMO PODES SER PESCADOR DE HOMENS
COMO JESUS DISSE A PEDRO. COMO PODES AJUDAR A PESCAR OS TEUS
AMIGOS PARA SEREM TAMBÉM AMIGOS DE JESUS:
PODES CONVIDÁ-LOS PARA EXPERIMENTAREM VIR À NOSSA MISSA:
PODES LEVAR-LHES OS XAVIERINHOS PARA ELES LEREM E FAZEREM O
PASSATEMPO; PODES CONVIDÁ-LOS PARA IREM À CATEQUESE; PODES
CONTAR-LHES HISTÓRIAS DE JESUS; PODES....

No próximo dia 11, segunda feira, celebra-se o dia mundial do doente
Por esse motivo, na nossa paróquia, haverá uma celebração do
Sacramento “Unção dos Doentes” às 18h00.
A Unção dos Doentes é um Sacramento que o sacerdote administra a
pessoas com doenças graves ou de idade avançada. Este sacramento
pode ser recebido várias vezes. Antigamente, as pessoas só recebiam
este sacramento quando estavam muito perto da morte, mas agora
podem recebê-lo várias vezes, para lhes dar força para se curarem e para
aliviar o seu sofrimento
O Sacerdote reza assim: “Cristo, Redentor do mundo, nós Vos pedimos:
curai pela graça do Espírito Santo a fraqueza deste doente, sarai…
perdoai… tirai-lhe todas as dores… restituí-lhe a saúde interior e
exterior”
À pessoa que recebe o Sacramento, o sacerdote diz estas palavras: “Por
esta Santa Unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu
auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus
pecados, Ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos
Se conheces pessoas doentes ou idosas, podes dizer-lhes que vai haver
esta celebração na Paróquia e que se podem inscrever para receber o
sacramento da “Unção dos Doentes”

