
 

Antífona de entrada 

Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos: adoremos 
o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso 
Deus. (Sl 94, 6-7) 
 

Oração do dia 

Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com in-
cansável amor; e, como só confiamos na vossa 
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

Isaías 6,1-8 
Leitura do livro do profeta Isaías – 1No ano 
da morte do rei Ozias, vi o Senhor sentado 

num trono de grande altura; o seu manto es-
tendia-se pelo templo. 2Havia serafins de pé 
a seu lado; cada um tinha seis asas. 3Eles 
exclamavam uns para os outros: “Santo, san-
to, santo é o Senhor dos exércitos; toda a ter-
ra está repleta de sua glória”. 4Ao clamor de-
ssas 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”. 6Nisso, 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 per-
doado”. 8Ouvi a voz do Senhor que dizia: 
“Quem enviarei? Quem irá por nós?” Eu re-
spondi: “Aqui estou! Envia-me”. – Palavra do 
Senhor. 
 

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. 
– R. 

2. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, / 
porque fizestes muito mais que promete-
stes; / naquele dia em que gritei, vós me 
escutastes / e aumentastes o vigor da min-
ha alma. – R. 

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!” – R. 

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! – R. 

5º  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Na Eucaristia fazemos experiência da bondade e 
da santidade de Deus. O Senhor continuamente 
nos chama e nos envia a avançar para águas mais 
profundas, a fim de lançarmos as redes em seu 
nome, com fé, criatividade e amor sempre renova-
do. Demos graças a ele, porque nos ouve e nos 
reúne como família para celebrar. 

de 2022 

6 de fevereiro  



Segunda Leitura 

1 Coríntios 15,1-11 ou 3-8.11 
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 qual ele vos foi pre-
gado por mim. De outro modo, teríeis abraça-
do a fé em vão. 3Com efeito, [transmiti-vos 
em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha 
recebido; a saber: que Cristo morreu por nos-
sos pecados, segundo as Escrituras; 4que foi 
sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, 
segundo as Escrituras; 5e que apareceu a Ce-
fas e depois aos doze. 6Mais tarde, apareceu 
a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. 
Destes, a maioria ainda vive e alguns já mor-
reram. 7Depois, apareceu a Tiago e depois 
apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por úl-
timo, 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 cre-
stes.] – Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
“Vinde após mim!”, o Senhor lhes falou, / “e 
vos farei pescadores de homens” (Mt 4,19). – 
R. 
 

Evangelho 

Lucas 5,1-11 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, 1Jesus esta-
va na margem do lago de Genesaré, e a mul-
tidão apertava-se ao seu redor para ouvir a 
Palavra de Deus. 2Jesus viu duas barcas pa-
radas 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, ensi-
nava as multidões. 4Quando acabou de falar, 
disse a Simão: “Avança para águas mais pro-
fundas 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 qu-
antidade 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, 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 Je-
sus. – Palavra da salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

PR: Louvemos a Cristo Senhor, luz que ilumi-
na todo homem e sol que não tem ocaso; e ac-
lamemos com alegria: 

R. Senhor, vós sois nossa vida e salvação! 

1. Criador do universo, nós vos agradecemos 
este dia que recebemos de vossa bondade, e 
em que celebramos a vossa ressurreição. R. 

2. Que o vosso Espírito nos ensine hoje a 
cumprir vossa vontade, e vossa Sabedoria 
sempre nos conduza. R. 

3. Dai-nos celebrar este domingo cheios de 
alegria, participando da mesa de vossa Pa-
lavra e de vosso Corpo. R. 

4. Nós vos damos graças, por vossos inúmeros 
benefícios. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Tudo isso pedimos a Vós, que viveis e reinais 
pelos séculos. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vin-
ho para alimento da nossa fraqueza, concedei 
que se tornem para nós sacramento da vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Depois da Comunhão 

Ó Deus, vós quisestes que participássemos 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. 



Visto que Pedro era um pescador, ele sem 

dúvida alegrou se muito quando pegou um 

grande número de peixes. Era isso que ele 

desejava toda vez que começava seu trabalho. 

No entanto, houve dias, como o descrito no 

Evangelho de hoje, em que, apesar de todo o 

seu trabalho árduo, ele não pegou nem único 

peixe. Pedro era um pescador experiente, 

então sabia que não valia a pena passar o dia 

inteiro pescando em um dia como aquele. 

No entanto, quando Jesus lhe disse para sair à 

pesca novamente, Pedro obedeceu a Jesus e 

foi para o mar, embora não esperasse pegar 

nada. Talvez fosse assim que ele queria 

mostrar seu respeito por Jesus. No entanto, 

quando, com base em seus muitos anos de ex-

periência, foi convencido de que não pescaria 

nada, pegou mais peixes do que nunca. Foi 

uma grande surpresa para Pedro. De repente, 

ele recebeu um grande presente, que queria 

muito, mas não esperava recebê-lo. A surpresa 

foi tanta mais que Pedro não pediu a Jesus que 

realizasse seu desejo, nem mesmo revelou-o.  

É possível que, em tal caso, seria uma reação 

natural sentir grande alegria e agradecer a 

quem a causou. No entanto, a reação de Pedro 

foi bem diferente. Em vez de simplesmente 

agradecer a Jesus, ou recomendar seus 

serviços para o futuro com a expectativa de 

receber tal presente novamente, ele pediu a 

Jesus que o deixasse. 

De onde veio essa reação de Pedro? 

É possível que essa pesca milagrosa tenha tor-

nado Pedro consciente da magnitude do poder 

de Jesus, bem como de sua própria impotência. 

Mas muito provavelmente no presente que 

recebeu, ele viu não apenas a realização de seu 

próprio desejo, mas também a enormidade do 

amor de Jesus, que era completamente 

desproporcional a quem Pedro era, e ao que 

ele fez por Jesus. Muito provavelmente, a 

enormidade do amor de Jesus o aterrorizou 

mais do que a enormidade de Seu poder. 

Pedro tinha medo desse amor porque não se 

sentia digno dele. Ele sabia que conseguiria 

aceitar o dom de Jesus, mas não conseguiria 

receber o amor que aquele dom demonstrava. 

Este amor foi como uma luz que iluminou a 

impureza e pecaminosidade de Pedro. Ilumina-

da por a luz desse amor, sua pecaminosidade 

pareciam intermináveis. Pedro estava conven-

cido de que nunca conseguiria receber esse 

amor ou responder-lhe, mas, no fundo de seu 

coração o desejava muito. 

Jesus entendeu bem o medo de Pedro. Ele o 

tranquilizou e depois lhe mostrou como rece-

Quinto Domingo do Tempo Comum 



ber esse amor e como responder a ele. Consci-

ente da pecaminosidade e fraqueza de Pedro, 

Jesus pediu-lhe ajuda no trabalho de cumprir a 

missão que recebera do seu Pai Celeste. 

É possível que a experiência da pesca milag-

rosa ajudou Pedro a aceitar o convite de Jesus. 

Embora não se sentisse suficientemente forte 

para responder com amor ao amor de Jesus, 

ou mesmo para cumprir a missão que tinha 

recebido de Jesus, ele confiou em Jesus e aceit-

ou o seu convite porque tinha experimentado 

o seu poder e estava convencido de que, o que 

era impossível para ele mesmo é possível para 

Jesus. 

Apesar de muitos tropeços e quedas, Pedro 

perseverou em seguir Jesus. Na medida do 

possível, ele estava cumprindo sua missão. Co-

mo resultado, ele gradualmente cresceu no 

amor até atingir a perfeição. 

Cada pessoa é amada por Deus com um amor 

tão grande, que ninguém pode imaginar. Todos 

são chamados a aceitar este amor e a respond-

er com o seu próprio amor. Muito provavel-

mente, a maioria das pessoas, como Pedro, 

não se sente digna de amor de Deus, nem se 

sente capaz de responder com seu próprio 

amor. 

Para que, como Pedro, possamos receber o 

amor de Deus e responder com o nosso pró-

prio amor, devemos lembrar sempre que o im-

possível para o homem é possível para Deus e, 

como Pedro, devemos confiar no poder 

daquele que nos ama e chama para vivermos 

em um relacionamento amoroso. Se Deus nos 

convida a viver em um relacionamento amoro-

so com Ele, isto significa que Ele sempre nos 

apoiará neste caminho para o amor pleno. 

Mesmo que ainda não consigamos amar per-

feitamente, devemos amar o máximo possível 

em um determinado momento, ou seja, como 

Pedro, devemos seguir a Jesus com persistên-

cia, apesar dos possíveis tropeços e quedas, e 

tentar cumprir a missão recebida Dele com 

todas as nossas forças. 

Vamos rezar para que possamos experimentar 

o amor de Deus em nossa vida diária e espe-

cialmente nesta Missa Santa, que é um memo-

rial da morte e ressurreição de Cristo. Rezemos 

também para que aceitemos este amor, e vi-

vendo nele, alcancemos a união perfeita com 

Deus, ou seja, o objetivo de nossa vida e o es-

tado de felicidade perfeita. 

https://padrepauloricardo.org/ 
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