E ao Divino, eterna luz.
- Oração silenciosa

4. ORAÇÃO
Oremos ao Senhor... [breve silêncio]

CELEBRAR EM CASA
Domingo do chamado dos primeiros discípulos
3º do Tempo Comum - Ano B 2021
Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um
tecido a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se juntarem
[mantendo a necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam
em silêncio por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a
celebração com os versos da abertura.

1. ABERTURA
- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz
enquanto canta o primeiro verso:

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem não demores mais vem nos libertar. (bis)
- Venham adoremos, Cristo ressurgiu! (bis)
A criação inteira, o Senhor remiu. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos. (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
2. RECORDAÇÃO DA VIDA
O Papa Francisco estabeleceu que, todos os anos, o
terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à
celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus, e
nós o fazemos reunindo-nos para escutar o Evangelho
que relata o início da missão de Jesus, suas primeiras
palavras e gestos, e o chamado dos discípulos.
- Quem coordena a celebração convida as pessoas a partilharem fatos
da semana que passou, que são sinais da manifestação de Deus entre
nós.

3. SALMO 100
Louvemos ao nosso Criador e Pastor, como fazia o
antigo povo em suas romarias, e agradeçamos por
fazermos parte do seu povo e recebermos em nossa
vida o seu favor.
Aclame a Deus, ó terra inteira,
Venha adorar o Senhor!
1. Com alegria sirva a seu Deus
Gritando alegre, ó povo seu!
2. Lembre, o eterno é nosso Deus,
Ele nos fez, nós somos seus.
3. Somos seu povo, vamos cantando,
Somos ovelhas do seu rebanho!
4. Entre no templo agradecendo,
Seu santo nome bendizendo!
5. Sim, o Senhor, só ele é bom;
É para sempre o seu amor!
6. Sua verdade dura pra sempre,
Ele é fiel eternamente!
7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus

Ó Deus, rico em misericórdia,
dirige a nossa vida segundo o teu amor,
para que possamos, em nome do teu Filho,
frutificar em boas obras
e agir sempre a serviço da vida.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
5. PARA ACOLHER O EVANGELHO
Mandai o vosso Espírito Santo,
o paráclito aos nossos corações
e fazei-nos conhecer as Escrituras,
as Escrituras que foram por ele inspiradas.

6. LEITURA DO EVANGELHO – Marcos 1,14-20
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura:

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.

Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a
Galileia,
pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 15'O tempo já
se completou e o Reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no Evangelho!' 16E, passando à
beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu
irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram
pescadores. 17Jesus lhes disse: 'Segui-me e eu farei de
vós pescadores de homens'. 18E eles, deixando
imediatamente as redes, seguiram a Jesus.
19
Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e
João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca,
consertando as redes; 20e logo os chamou. Eles
deixaram seu pai Zebedeu na barca com os
empregados, e partiram, seguindo Jesus.

Palavra da Salvação.
7. MEDITAÇÃO

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo:

No evangelho de Marcos, o primeiro momento da missão
de Jesus é marcado por grande entusiasmo. Tudo
começou com o chamado dos discípulos. Eles eram
pescadores. Exerciam esta profissão às margens do mar
da Galileia. Jesus passa e chama; eles ficaram
fascinados e não tiveram dúvida em deixar redes e
barcos para seguir Jesus. Os discípulos topam, “numa
boa”, fazer a ruptura que o evangelho propõe.
Para os discípulos, a raiz do entusiasmo está na
pessoa de Jesus e no anúncio da boa-nova. Depois virão
as dificuldades, mas, por ora, o que importa é dizer sim
e dar o salto de qualidade. É o momento do primeiro
amor. Tudo depois será mais fácil se o início for
marcado pela alegria e pela totalidade da entrega, sem
tanta racionalização nem cálculos.
Ao ouvir, hoje, este evangelho em nossa
celebração, muitos de nós talvez estejamos sentindo o
peso de situações que abalam a vida das pessoas e a
nossa própria crença. Não é fácil viver com entusiasmo
em um mundo ameaçado pela exclusão e pela violação
dos direitos humanos mais básicos. Deparamo-nos com
situações que colocam em crise nossas convicções mais

sagradas. Mas exatamente por vivermos neste mundo é
que queremos acolher este evangelho e retomar o
entusiasmo e a confiança de que Deus se manifesta no
meio das contradições e nos chama a ser seus aliados
na missão em defesa da vida.

8. APÓS A PARTILHA DA PALAVRA

Quem ouvir a pratica a Palavra da Escritura, [bis]
fez a casa sobre a rocha uma obra que perdura. [bis]
Contra a chuva contra o vento esta casa é segura. [bis]
Mas aquele que ouvir e não praticar na vida, [bis]
fez a casa na areia, uma construção pedida. [bis]
Pela chuva pelo vento vai ser logo destruída. [bis]
9. PRECES
Oremos a Deus, para que toda humanidade o procure e
encontre nele o caminho da paz e da concórdia:
Escuta-nos, Senhor.
- Confirme na fé e no amor as Igrejas, para que
anunciem a Palavra de Cristo e colabore para apressar a
vinda de tempos melhores
Escuta-nos, Senhor.
- Tu que iluminaste o mundo com a ressurreição de
Jesus, faze brilhar a luz pascal, sobre os jovens
chamados ao seu seguimento.
Escuta-nos, Senhor.
- Cura os doentes, liberta os prisioneiros, consola os
aflitos, dá pão aos famintos para que o teu nome seja
glorificado em toda a terra.
Escuta-nos, Senhor.
- Abençoa cientistas e profissionais que trabalham
incansavelmente para que a vacina chegue à toda
população.
Escuta-nos, Senhor.
- Preces espontâneas... Quem preside conclui:

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
10. PAI NOSSO

- Quem preside faz o convite:

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu
Espírito que ora em nós, rezemos com confiança: Pai
nosso...
11. ORAÇÃO
Deus dos peregrinos,
tu sempre entras na vida e na história da gente
com boas notícias e propostas de libertação.
Ajuda-nos a nos libertar de todas as amarras,
para que possamos mergulhar, sem reservas,
na resposta ao teu apelo e em tudo
ter a certeza de que caminhas com a gente.
Por Jesus, teu filho e nosso Senhor. Amém.
12. BÊNÇÃO
Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os
nossos dias e nos bençoe, o Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.

ORAÇÃO À MESA
- Estando todos/as em torno da mesa , quem preside faz a oração:

Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos a alegria da tua
presença. A nós que recebemos o dom da tua Palavra,
concede a tua bênção sobre nós e estes alimentos e
renove na humanidade a esperança de dias melhores. A
ti a glória pelos séculos. Amém.
Em nome do Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
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