
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs bem vindos. Na alegria,
nos reunimos para celebrar nossa fé no Deus
da vida. A escolha de Deus por nós é
fundamental e plena. Fica evidente nas
diversas formas com que se relaciona
conosco. Somos seu povo escolhido e
amado. Abramos nosso coração para
escutarmos a voz de Deus, nos apelos do
mundo e nos colocarmos a serviço.
Refrão: É missão de todos nós/ Deus
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ANO NACIONAL DO LAICATO

DEUS NOS CHAMA PARA SEGUI-LO

chama eu quero ouvir a tua vós! (2x)
C. Diante do apelo e chamado de Jesus,
iniciemos cantando.

02. CANTO
No meu coração sinto o chamado... nº
105

03. ACOLHIDA E SALDAÇÃO
D. Irmão e irmãs alegremo-nos por
celebrarmos nossa fé. Conscientes de
nossa vocação, saudemos a Santíssima
Trindade: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo nosso irmão e a força do
Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. A escolha de Deus por nós é plena e
incondicional. Toma-nos pelas mãos e nos
conduz pelos caminhos da vida. Insiste e
confia em nós. Por isso nos chama para
segui-lo. Porém, nem sempre respondemos
a esse chamado como deveríamos. O mal
nos impede de dizer sim e nos leva a pecar



(silêncio).
Em cada caminho... nº 1.140
D. Deus misericordioso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza a vida eterna.  Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Deus nos chama para segui-lo e servi-lo
no amor. Cantemos alegres o hino de
louvor.
Gloria a Deus trindade... nº 1.167

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que
governais o céu e a terra, escutai com
bondade as preces do vosso povo e dai
ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Com alegria acolhamos a Palavra de
Deus que vem ao nosso encontro. Com
muita atenção ouçamos o que o Senhor irá
nos falar.

PRIMEIRA LEITURA:
1Sm 3, 3b-10.19

L. 1 Leitura do Primeiro Livro de
Samuel.

SALMO RESPONSORIAL: 39(40)
Refrão: Eu disse: Eis que venho,
Senhor! Com prazer faço a vossa
vontade.

SEGUNDA LEITURA:
1Cor 6, 13c-15a.17-20

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Jo 1, 35-42

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Não fostes vós... nº 324

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia nos transmite uma certeza: todos
somos chamados por Deus. A cada ser
humano Ele fala pessoalmente e chama pelo
nome para uma missão. Podemos percebê-
lo na fala das pessoas, na Palavra de Deus,
nos apelos da realidade que nos circunda.
É preciso estarmos atentos. Devemos
silenciar os ruídos externos e internos para
poder refletir e ouvir. Foi no silêncio da noite
que Samuel ouviu o misterioso chamado de
Deus. Queria se comunicar com ele. A nossa
postura deve ser de prontidão. Sem
desânimo. Nem sempre é fácil entender os
apelos do Senhor e aceitar que outros nos
ajudem. Samuel escutou várias vezes a voz
do Senhor e precisou da orientação de Eli.
Não basta ouvir. É preciso obedecer. Fazer
como Samuel: “não deixava cair por terra
nenhuma das palavras do Senhor”. O Salmo
expressa isso muito bem. Depois de dizer
“Senhor, abristes meus ouvidos”, logo
acrescenta “eis-me aqui para fazer, com
prazer, Vossa vontade”. Quem vive em
estado de escuta e prontidão, o Senhor
permanece com ele. Deus está na origem
de qualquer vocação.
No Evangelho João Batista reconhece o
Cristo, o Messias esperado, e aponta para
ele: “Eis o Cordeiro de Deus!” Verdadeiro
Cordeiro Pascal, que, pelo seu sangue, nos
liberta de todos os males. João e André não
hesitaram. Logo “seguiram Jesus”, mas, à
certa distância. Jesus, atento a quem anda



em busca de algo mais, pergunta: “O que
estais procurando?” Jesus refaz essa
pergunta a cada um de nós, aqui, agora!
Estamos apenas cumprindo preceito ou
buscando luz? Àqueles que buscam  Jesus
de coração sempre se questionam: “Mestre,
onde moras?” É desejo de conhecer o
mistério de sua pessoa e criar laços de
intimidade com Ele, “morar com Ele”.
O convívio com Jesus transforma as pessoas
em Apóstolos! Quem esteve com Ele leva
outros ao seu encontro. André levou seu
irmão Simão: “encontramos o Messias”. E
nós como estamos vivendo esse encontro
com Deus? Que testemunho estamos
dando? Aos que andam em busca de Deus
e de sentido para a vida devemos dizer:
“Venham ver nossa comunidade!”. Mas,
como virão se não forem convidados? E
como permanecerão se não encontrarem a
luz que procuram? É preciso celebrar e
empenhar em transformar a realidade. Este
é um grande testemunho! Será que nossos
comportamentos encantam ou escandalizam
outras pessoas?
Muito importante o recado da segunda
leitura: o convívio com Cristo leva à
conversão. O discípulo forma com Cristo
um só corpo. No “corpo” do cristão deve
manifestar-se o jeito de Cristo. Paulo diz:
“Glorificai a Deus com o vosso corpo”. Ser
cristão é ser outro Cristo. Não cabe, na vida
de um cristão, atitudes que não combinam
com o jeito de Cristo (injustiça, abusos,
imoralidade, desrespeito, vícios...) Somos
discípulos quando pudermos dizer como
São Paulo: “...não sou eu que vivo, é Cristo
que vive em mim...” (Gl 2,20). Seu Espírito
inspira todos os meus projetos,
pensamentos e ações. Não somos donos
de nós mesmos; somos templos do Espírito
Santo.
A Eucaristia é momento forte para
permanecer com Jesus. Permanecer não

significa mesmice e rotina. Significa
fidelidade, renovação contínua,
transformação. Não dá para escutar o
chamado de Deus e ficar indiferente. Não é
próprio do cristão ver um mundo de
injustiças, violência, corrupção, etc, e não
se envolver para que a realidade mude para
melhor. Deus nos chama! Como estamos
respondendo a este chamado?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Convictos de que somos chamados e
buscando força para servir, professemos a
nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. Rezemos a Deus, que nos faz conhecer
sua vontade através dos caminhos
misteriosos da história. Que todos os
homens descubram seu plano de amor e
colaborem para a salvação do mundo. Após
cada invocação digamos juntos: Senhor,
atendei-nos.
L.1 Pela santa Igreja de Deus, que é
“chamada” por excelência. Que siga Cristo,
seu esposo, vivendo fielmente sua palavra
e buscando sua vontade, rezemos.
L.2 Pelos cristãos que, chamados a ser
presença vivas do Evangelho, assumam no
mundo a missão de darem bons exemplos
em meio a tantas injustiças, rezemos.
L.1 Pelos jovens chamados a seguir Jesus
Cristo mais de perto. Que respondam com
generosidade e alegria ao seu chamado, sem
olhar para trás, rezemos.
L.2 Por todos os falecidos que deram
verdadeiro testemunho de vida, de modo
especial o nosso primeiro Bispo Diocesano
Dom José Dalvit, rezemos.
D. Acolhei Deus de amor o clamor de vosso
povo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Atentos ao chamado de Deus
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apresentamos a nossa vida e o nosso
desejo de contribuir na evangelização com
os dons que Ele nos concede. Depositemos
também o nosso dízimo e a nossa oferta
como gesto concreto de amor.
Um coração para amar... nº 471

12. PAI NOSSO
D. A oração nos identifica como filhos e
filhas do Pai chamados a viver o amor e o
perdão. Unidos num só coração, rezemos:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Deus chama a todos para viver um
tempo novo onde reina a paz. Neste
processo ele nos constitui como
instrumento de paz. Obedecendo a sua
voz, transmitamos aos irmãos a paz que
vem de Jesus Cristo.
Quero te dar paz... nº 553

14. ORAÇÃO
D. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso
Espírito de caridade, para que vivam
unidos no vosso amor os que alimentais
com a Vossa Palavra. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém

15. AVISOS
- A Celebração Jubilar dos 60 anos da
Diocese deve ser realizada no dia 20 ou
22 de janeiro. Combinar o horário com
a Comunidade.
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2018" acontecerá em Ecoporanga. Será
de 10 a 13 de fevereiro. Procure o Grupo
de Oração da Renovação Carismática
em sua Paróquia para receber mais

Leituras para a Semana

2ª 1Sm 15, 16-23 / Sl 49(50) / Mc 2, 18-22
3ª 1Sm 16, 1-13 / Sl 88(89) / Mc 2, 23-28
4ª 1Sm 17, 32-33.37.40-51 / Sl 143(144) / Mt 19, 16-23
5ª 1Sm 18, 6-9; 19, 1-7 / Sl 55(56) / Mc 3, 7-12
6ª 1Sm 24, 3-21 / Sl 56(57) / Mc 3, 13-19
Sáb.: 2Sm 1, 1-4.1112.19.23-27 / Sl 79(80) / Mc 3, 20-21

informações. Faça sua inscrição e
participe conosco!

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Seguindo e testemunhando o Cristo, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
Todos: "Demos graças a Deus"

17. CANTO
Sim, ele me chamou... nº 1.121


