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Guia - O mês de novembro tem uma cor especial e única, abre-nos à sublime vocação que a todos nos une – 

somos chamados a ser santos. Na Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que «Cristo amou a Igreja e se 

entregou por ela para a santificar» (Ef 5, 25-26). A santidade é um dom, é a dádiva que o Senhor Jesus nos 

oferece, quando nos toma consigo e nos reveste de Si mesmo, tornando-nos como Ele é. É um dom oferecido 

a todos, sem excluir ninguém. 

 

Canto de Início 

Tu, que nas margens do lago, 

Não buscaste nem sábios nem ricos, 

Mas só quiseste que eu Te seguisse.  
 

Senhor, tu fixaste meus olhos, 

Ternamente meu nome disseste! 

Nesse lago eu deixei minha barca, 

Pois em Ti, encontrei outro mar. 

 

Tu sabes bem o que eu tenho, 

Em meu barco: nem ouro nem armas, 

Somente as redes e meu trabalho.

Exposição do Santíssimo 

Canto de louvor ao Senhor presente na Eucaristia: 

Meu Deus eu creio, adoro espero e amo-Vos; peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não 

esperam e não Vos amam. 

 

Silêncio 

 

Guia - “Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero com 

o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e as dificuldades 

e o ardor apaga-se.” (EG, 262). No silêncio do coração adoremos o Senhor presente na Eucaristia. 

 

Leitor 1 - Neste momento de adoração temos a oportunidade para nos aproximar cada vez mais do centro da 

vida dos cristãos, que é a Eucaristia. Ao longo deste tempo de oração procuremos fazer de Jesus Eucaristia o 

centro da nossa atenção. 

Acolhendo o dom de Deus, somos chamados a viver do Seu amor e a oferecer o testemunho cristão nas 

ocupações diárias, cada qual na situação de vida em que se encontra.  

«És consagrado, consagrada? Sê santo vivendo com alegria a tua entrega e o teu ministério.  

És casado? Sê santo amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a Igreja.  

És batizado solteiro? Sê santo cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho e oferecendo o teu 

tempo ao serviço dos irmãos. 

És pai, avô? Sê santo, ensinando com paixão os filhos ou os netos a conhecer e a seguir Jesus.  

És catequista, educador, voluntário? Sê santo tornando-te sinal visível do amor de Deus e da sua presença 

ao nosso lado.  

Cada condição de vida leva à santidade, sempre! Na tua condição de vida foi aberto o caminho rumo à 

santidade. Não desanimes de percorrer este caminho. É Deus quem nos dá a graça. O Senhor só pede isto: 

que permaneçamos em comunhão com Ele e ao serviço dos irmãos.» 

Palavras do Papa Francisco, 19 de novembro de 2014 



 

Canto de aclamação do Evangelho:  

Cristo está connosco, Aleluia, Aleluia (2X) 

 

Leitor 2 - Do Evangelho segundo S. Mateus (Mt 4,17-22) 
  

Naquele tempo, Jesus começou a pregar, dizendo: "Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o Reino dos 

céus está a chegar." Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia quando viu dois pescadores: Simão, chamado 

Pedro, e seu irmão André, que andavam a lançar as redes no lago. Jesus disse-lhes: "Venham comigo e eu 

vos farei pescadores de homens." Então largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais 

adiante, Jesus viu Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai, a consertar as 

redes. Chamou-os e eles, deixando logo o barco e o pai, foram com Jesus. 

 

 

Leitor 3 (lê pausadamente) 

1. O discípulo de Jesus é alguém que é chamado e que imediatamente O segue. É Ele que toma a iniciativa e 

não nós. A Santidade é dom de Jesus e é adesão à Sua pessoa, seguimento dos seus passos, da sua vida, da 

sua lógica nova de ver e transformar o mundo. 

2. Jesus escolhe pessoas comuns ocupadas no seu quotidiano, tal como fez com Simão e André, que 

remendavam e lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.  

3. O desafio“Vinde comigo”, não se trata de seguir uma ideia, ou uma moda, mas uma pessoa. O 

chamamento de Jesus não violenta as pessoas, mas transforma-as radicalmente. O único apoio é a Palavra 

de Jesus. 

 

Tempo de meditação pessoal, em silêncio (fundo musical): 

 Quando, mais tarde, os apóstolos se lembraram deste momento em que largaram tudo, deste primeiro 

dia de uma nova vida que se cumpriria na companhia de Jesus, certamente experimentaram aquele misto 

de alegria e de sofrimento, de ganho e de perda relativa, que todos os compromissos trazem sempre. 

 Senhor, ao olhar para trás o que sinto é simultaneamente mais rico e mais doloroso do que eu pensava. 

Mantém-me sempre na Tua companhia. 

 Pedro, André, Simão e João desistiram dos seus negócios lucrativos para se tornarem seguidores fiéis de 

Jesus. De que tenho que desistir para poder seguir Jesus com fidelidade? Quais são os laços na minha 

vida que sinto resistência em cortar? 

 Como vivo o meu tempo? Um tempo “cheio” de Deus ou vazio? 

 Através de que situações e pessoas me chama Jesus? 

 

 

Quem guia a oração pode propor que se faça uma breve partilha da meditação e oração pessoal. 

 

 

Rezamos o Salmo 84, em coros alternados: 
 

2
Como são amáveis as tuas moradas,

ó SENHOR do universo! 
3
A minha alma suspira e tem saudades 

dos átrios do SENHOR; 

o meu coração e a minha carne 

cantam de alegria ao Deus vivo! 

 
4
Até os pássaros encontram abrigo 

e as andorinhas um ninho, para os seus filhos, 

junto dos teus altares, SENHOR do universo, 

meu rei e meu Deus. 
 



5*
Felizes os que habitam na tua casa 

e te louvam sem cessar. 
6*

Felizes os que em ti encontram a sua força, 

e os que desejam peregrinar até ao monte Sião. 
7*

Ao atravessarem o Vale do Pranto 

farão dele um oásis, 

que as primeiras chuvas cobrirão de dádivas. 
8*

Eles avançam com entusiasmo crescente, 

até se apresentarem em Sião diante de Deus. 

 
9
SENHOR, Deus do universo, escuta a minha oração, 

presta-me ouvidos, ó Deus de Jacob. 
10*

Ó Deus, olha para o nosso escudo, 

põe os olhos no rosto do teu ungido. 

 
11

Um dia em teus átrios vale por mil; 

antes quero ficar no limiar da casa do meu Deus, 

do que habitar nas tendas dos maus. 
12

Porque o SENHOR é sol e é escudo; 

Ele concede a graça e a glória; 

o SENHOR não recusa os seus favores 

aos que vivem com retidão. 

 
13

Ó SENHOR do universo, 

feliz o homem que em ti confia! 

Guia – Nuns instantes, renovamos o nosso compromisso pessoal com Jesus, que nos continua a chamar na 

“Galileia” da nossa vida:  

a) Quero ser teu companheiro: Jesus chama-nos para “andarmos com Ele” 

b) Quero crescer na relação contigo: identificar-me com o teu estilo de vida! 

c) Quero colaborar na tua missão, pois sou enviado para testemunhar o que vi e ouvi.  

d) Ajuda-me a converter-me todos os dias à tua lógica de serviço humilde. 

 

 

Guia – A concluir este momento de compromisso pessoal com Jesus, louvando-O pelo Seu infinito 

amor, que nos santifica e renova. 

 

Bendito seja Deus  

Bendito o Seu santo Nome  

Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem  

Bendito o Nome de Jesus  

Bendito o Seu Sacratíssimo Coração  

Bendito o Seu Preciosíssimo Sangue  

Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar  

Bendito o Espírito Santo Paráclito  

Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima  

Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição  

Bendita a sua gloriosa Assunção  

Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe  

Bendito São José, seu castíssimo Esposo  

Bendito Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. 

 

Canto final  

Maravilhas fez em mim 

javascript:notas('vernota.php?l=Sl&c=84&v=5');
javascript:notas('vernota.php?l=Sl&c=84&v=6');
javascript:notas('vernota.php?l=Sl&c=84&v=7');
javascript:notas('vernota.php?l=Sl&c=84&v=8');
javascript:notas('vernota.php?l=Sl&c=84&v=10');

