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ACENDER O CÍRIO…  

 Estamos a dar início ao Ano Jubilar para celebrar 150 anos de fundação do 
nosso Instituto em Portugal. 

 No dia 30 de cada mês vamos acender este Círio, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 
 

CÂNTICO – Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  

Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 
 
Todas/os  –  Que Deus, LUZ eterna e sabedoria infinita,  
 esteja sempre no nosso coração,  
 nos ilumine, nos dirija e nos encha de força. 

Ven. P. Jean Gailhac 
2 de outubro de 1872 

 

INTRODUÇÃO 
 

A oração é a rede que introduz Deus no ato da pesca, ou antes, Ele é que é o 
grande pescador.  
 

É Deus que atrai as pessoas pela sua graça. É ele que lhes concede que deixem 
tudo e lhes diz: Sigam-me.  
 

Por isso importa rezar, rezar sempre, tendo unicamente em vista a Sua glória e 
a salvação das pessoas. (…) Se assim fizerem, podem lançar as redes e Deus 
as/os abençoará e farão uma pesca milagrosa. 

Ven. P. Jean Gailhac 
29 de Agosto de 1882 



 

 

30 de setembro | 2020 

 

ORAÇÃO 

 

- 2 - 

 

CÂNTICO – Lancei Minha Rede ao Mar  Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 
 

Lancei minha rede ao mar - Lancei minha rede ao mar 

Lancei, porque acreditei - Lancei, porque acreditei 

Na força do teu olhar  
E lancei 
 Contei mesmo com teus braços - Contei mesmo com teus braços 

 Só os meus e os teus podiam - Só os meus e os teus podiam 

 Minhas redes porque sós 
 Rompiam 

 

1. E na praia deste mar  
 Teus amigos estão sentados - estão sentados  

 

 Estão cansados de esperar 
 Cansados 

2. Leva o barco e faz-te ao largo              
 Rema sempre rumo ao Sol - rumo ao Sol  

 E se o sal te for amargo 
 É sal 
 

3. Vira à terra, volta ao mundo  
 Deixa abrir teu coração – coração 

 

 O pão desse mar profundo  
 É pão 

4. Nos caminhos desta vida 
 Se algum dia Ele te chamar - te chamar 

 Outras redes tu irás 
 Lançar 

 

EVANGELHO – Jo 21, 4-8 

4Ao romper do dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não 
sabiam que era Ele. 5Jesus disse-lhes, então: “Rapazes, tendes alguma coisa 
para comer?” Eles responderam-lhe: “Não.” 6Disse-lhes Ele: “Lançai a rede para 
o lado direito do barco e haveis de encontrar.” 

Lançaram-na e, devido à grande quantidade de peixes, já não tinham forças 
para a arrastar. 7Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: “É o 
Senhor!” Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou a capa, porque 
estava sem mais roupa, e lançou-se à água. 8Os outros discípulos vieram no 
barco, puxando a rede com os peixes; com efeito, não estavam longe da terra, 
mas apenas a uns noventa metros. 
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ARRISCAR … 

 À palavra de Jesus,  
 -  Pedro arriscou lançar as REDES… 
 - as Irmãs do Sagrado Coração de Maria arriscaram lançar-se para 

além de França, rumo a Portugal… 
 
 E eu? Estou disposta/o a arriscar lançar as redes da minha Vida 

para águas mais profundas?  
 Que convite, que desafio Jesus me lança hoje? 
 
 
 

SILÊNCIO… INTERIORIZAÇÃO… 

 

BÊNÇÃO  

Todas/os  –  Que Deus bom, 
 nos faça saborear a sua paz, 
 nos inunde da sua alegria 
 e nos guarde sempre no seu coração. 
 Amen. 

Ven. P. Jean Gailhac 
10 de janeiro de 1878 

 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 
 

 

 

 

 

 


