
consumou-a num instante, contentando-se 

com a minha boa vontade , que nunca me 

faltou. Como os seus apóstolos, eu podia 

dizer-lhe: «Senhor, pesquei toda a noite, sem 

nada apanhar». Mais misericordioso ainda 

para comigo do que para com os seus 

discípulos, Jesus pegou Ele mesmo na rede, 

lançou-a e retirou-a cheia de peixes ... Fez 

de mim um pescador de  almas. Senti um 

grande desejo de trabalhar pela conversão 

dos pecadores, desejo que não tinha sentido 

tão vivamente» (Santa Teresa do Menino 

Jesus, Ms A 45v).  

 

«Ah! apesar da minha pequenez, quereria 

esclarecer as almas como os Profetas, os 

Doutores. Tenho a vocação de ser 

Apóstolo... Quereria percorrer a terra, 

pregar o teu  nome,  implantar no solo infiel a 

tua cruz gloriosa, mas, ó meu Bem-amado!, 

uma missão só não me bastaria. Quereria, ao 

mesmo tempo, anunciar o Evangelho nas 

cinco partes  do mundo, e até nas ilhas mais 

longínquas... Quereria ser Missionário , não 

apenas durante alguns anos, mas quereria tê -

lo sido desde a criação do mundo, até à 

consumação dos séculos... Mas quereria, 

sobretudo, ó meu Bem-amado Salvador, 

quereria derramar o meu sangue por Ti, até à 

última gota...» (Santa Teresa do Menino 

Jesus, Ms B 3 r).  

 

 

«FAZ-TE AO LARGO» 

 

«No início do novo milénio  

quando encerra o Grande 

Jubileu, em que celebrámos 

os dois mil anos do 

nascimento de Jesus, e um 

novo percurso de estrada se 

abre para a Igreja, ressoam no nosso coração 

as palavras que um dia Jesus, depois de ter 

falado às multidões a partir da barca de 

Simão, convidou o Apóstolo a “fazer-se ao 

largo” para a  pesca: “Duc in altum” (Lc 5, 

4). Pedro e os primeiros companheiros 

confiaram na palavra de Cristo e lançaram as 

redes. “Assim fizeram e apanharam uma 

grande quantidade de peixe” (Lc 5, 6). Duc 

in altum! Estas palavras ressoam hoje aos 

nossos ouvidos, convidando-nos a lembrar 

com gratidão o passado, a viver com paixão 

o presente, abrir-se com confiança ao 

futuro: “Jesus Cristo é o mesmo, on tem, hoje 

e sempre” (Hb 13, 8).  

 

 

«Duc in altum! Sigamos 

em frente, com 

esperança! Diante da 

Igreja, abre-se um novo 

milénio como um vasto 

oceano onde aventurar-

se com a ajuda de 

Cristo. O Filho de Deus, 

que encarnou há dois mil 

anos por amor do homem, continua também 

hoje em acção… Agora Cristo, por nós 

contemplado e amado, convida uma vez mais 

a pormo-nos a caminho: “Ide, pois, ensinai 

todas as nações, baptizando-as em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28, 

19). O mandato missionário introduz-nos no 

terceiro milénio, convidando-nos a ter o 

mesmo entusiasmo dos cristãos da primeira 

hora; podemos contar com a força do mesmo 

Espírito que foi derramado no Pentecostes e 

nos impele hoje a partir de novo sustentados 

pela esperança que “não nos deixa 

confundidos” (Rm 5, 5)» (João Paulo II, 

Novo millenio ineunte , nn. 1. 58). 
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«Deixaram tudo e seguiram Jesus» 

 

 
 

 

«Desde que o Senhor começou a realizar diversas 

curas em favor de muitos, a multidão começou a não 

se deixar deter nem pela hora nem pelo lugar, 

pedindo para ser curada. Caía a noite e iam atrás 

d’Ele; havia um lago no meio e apertavam-se em 

redor d’Ele. Foi por isso que subiu para a barca de 

Pedro. Este é o barco que no Evangelho de Mateus 

ainda se agitava nas vagas e no de Lucas se enche de 

peixes para que compreendas que a Igreja nos 

inícios é agitada pelas tempestades, mas em seguida 

transborda de peixes: e os peixes são os homens que 

atravessam o mar da vida. Na barca de que fala S. 

Mateus, Cristo continua a dormir para os discípulos; 

pelo contrário, na barca do relato de S. Lucas, 

ensina; dorme para os temerosos, está desperto para 

os perfeitos. Mas ouviste ao escritor inspirado como 

    

DOMINGO  

NO  

CARMELO 



é o sono de Cristo: “Eu durmo, mas o meu coração 

vigia” (Cânt 5, 2)» (S. Ambrósio, In Lucam, IV, 68). 

 

 

PALAVRA DE DEUS 

 
 

Leitura do Livro de Isaías                  

Is 6, 1-2a.3-8 

 

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o 

Senhor, sentado num trono alto e sublime; a fímbria 

do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam 

serafins de pé, que tinham seis asas cada um e 

clamavam alternadamente, dizendo: «Santo, santo, 

santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche 

toda a terra!» Com estes brados as portas oscilavam 

nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. 

Então exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, 

porque sou um homem de lábios impuros, moro no 

meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos 

viram o Rei, Senhor do Universo». Um dos serafins 

voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão 

ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-

me com ele na boca e disse-me: «Isto tocou os teus 

lábios: desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua 

culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: 

«Quem enviarei? Quem irá por nós?» Eu respondi: 

«Eis-me aqui: podeis enviar-me». 

 

Sl 177: Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, 

Senhor 

 

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças, 

porque ouvistes as palavras da minha boca. 

Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar 

e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. 

 

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e 

fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso 

nome e a vossa promessa. 

Quando Vos invoquei, me respondestes, 

aumentastes a fortaleza da minha alma. 

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor, 

quando ouvirem as palavras da vossa boca. 

Celebrarão os caminhos do Senhor, 

porque é grande a glória do Senhor. 

 

A vossa mão direita me salvará, o Senhor 

completará o que em meu auxílio começou. 

Senhor, a vossa bondade é eterna, 

não abandoneis a obra das vossas mãos. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios                           1 Cor 15, 1-11                 

 

Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei 

e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual 

sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo 

anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. 

Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo 

recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo 

as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro 

dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e 

depois aos Doze. Em seguida apareceu a mais de 

quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior 

parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. 

Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os 

Apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a 

mim, como o abortivo. Porque eu sou o menor dos 

Apóstolos e não sou digno de ser chamado 

Apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas 

pela graça de Deus sou aquilo que sou e a graça que 

Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho 

trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça 

de Deus, que está comigo. Por conseguinte, tanto eu 

como eles, é assim que pregamos; e foi assim que 

vós acreditastes. 

 

Refrão: Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós 

pescadores de homens 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                        Lc 5, 1-11   
 

Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em 

volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele 

encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu 

dois barcos estacionados no lago. Os pescadores 

tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. 

Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e 

pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. 

Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a 

multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: 

«Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». 

Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina 

toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o 

dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram e 

apanharam tão grande quantidade de peixes que as 

redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos 

companheiros que estavam no outro barco para os 

virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os 

barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver 

o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus 

e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um 

homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se 

apoderado dele e de todos os seus companheiros, 

por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a 

Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram 

companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: «Não 

temas. Daqui em diante serás pescador de homens». 

Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram 

tudo e seguiram Jesus. 

 

«FEZ DE MIM UM 

PESCADOR DE ALMAS» 
 

«Nessa noite de luz começou o 

terceiro período da minha vida , o 

mais belo de todos, o mais 

repleto das graças do Céu... A 

obra que eu não tinha podido 

fazer em dez anos, Jesus  


