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Refrão: Senhor se Tu me chamas eu quero te ouvir. Se queres que 
eu te siga. Respondo: Eis-me aqui
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e 
pregaram sem temor. Seus passos tu firmastes sustentando seu vigor. 
Profeta tu me chamas: vê Senhor, aqui estou. Refrão: 
2. Nos passos do teu Filho toda igreja também vai. Seguindo teu 
chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem 
medir. Apóstolo me chamas: vê Senhor, estou aqui. Refrão:
3. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz. Que chama ainda 
hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam 
mais que a si. E dizem com firmeza: vê Senhor, estou aqui. Refrão:

      A Igreja celebra dia 24 de janeiro São Francisco de Sales, 
padroeiro dos jornalistas. Nesta data, o Vaticano também divul-
ga a Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
a ser celebrado, em 2020, no dia 24 de maio. O tema escolhido 
pelo Santo Padre, o Papa Francisco, foi: “Para que contes aos 
teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história” (Ex 10,2).
     E aqui nos colocamos para rezar, pedindo sempre as luzes 
do Espírito Santo para que saibamos comunicar a verdade, 
conservando em todas as gerações o anúncio do Reino de Deus.

Canto Inicial:

Refletindo:

Animador: Senhor da vida e da 
história. Desde a criação do mun-
do Tu vens nos deixando uma 
história de amor e de salvação. 
Nunca se cansou de nós. Todas as 
gerações puderam experimentar 
Tua Graça e misericórdia. 

Todos cantam o refrão: Senhor 
se Tu me chamas, eu quero te 
ouvir. Se queres que eu Te siga, 
respondo eis-me aqui.
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Leitor 1: “Hoje vivemos num mundo que está a tornar-se cada vez 
menor, parecendo, por isso mesmo, que deveria ser mais fácil fa-
zer-se próximo uns dos outros. Os progressos dos transportes e das 
tecnologias de comunicação deixam-nos mais próximos, interligan-
do-nos sempre mais, e a globalização faz-nos mais interdependentes. 
Todavia, dentro da humanidade, permanecem divisões, e às vezes 
muito acentuadas” (Papa Francisco, 2014).

Leitor 2: Temos consciência de que, como comunicadores, somos 
construtores de pontes e promotores do diálogo. Mas muitas vezes 
somos seduzidos pela “serpente” da divisão e da mentira. E por isso 
te pedimos perdão. 

Silenciar e partilhar:

Palavra de Deus:

- Quais foram as vezes que poderíamos ter, enquanto grupo, anuncia-
do com mais vontade o Evangelho?
- Em quais momentos nos seduzimos pela “serpente” da divisão?

Texto bíblico: João 1,1-5 (Em seguida, momento de silêncio e reflexão.)

Leitor 1: São Francisco de Sales nasceu em 1567. Era um homem 
que testemunhava, com a vida, a bondade e o amor. Sabia manifestar 
a misericórdia e a paciência de Deus a quantos encontrava. Pelo seu 
estilo e conteúdo, divulgou o Evangelho e a doutrina cristã através 
dos meios de comunicação. Conta a história que que sua mesa, por 
baixo, era toda arranhada, já que preferia arranhar a mesa do que 
responder sem amor e mansidão às pessoas.   

Leitor 2: Mansidão e palavras de amor. Isto tem faltado em nossa 
geração, principalmente ao usarmos os meios de comunicação. A 
cada dia ficamos mais descartáveis, numa comunicação odiosa, sem 
força e sem objetivo. Estamos criando um povo com muitas fotos, 
mas sem memória. Como transmitiremos histórias, esperanças, so-
nhos às outras gerações? 
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Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz./ Onde houver ódio, que eu 
leve o amor./ Onde houver ofensa, que eu leve o perdão./ Onde houver 
discórdia, que eu leve a união./ Onde houver dúvida, que eu leve a fé./
Onde houver erro, que eu leve a verdade./ Onde houver desespero, 
que eu leve a esperança./ Onde houver tristeza, que eu leve a alegria./ 
Onde houver trevas, que eu leve a luz./ Ó mestre, fazei que eu procure 
mais consolar do que ser consolado./ Compreender do que ser compre-
endido./ Amar que ser amado/, pois, é dando que se recebe./ É perdo-
ando que se é perdoado/; E morrendo que se vive para a vida eterna.

Animador: A partir de Jesus Cristo, podemos abrir o caminho ao 
diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho. “Esta é a rede que que-
remos: uma rede feita, não para capturar, mas para libertar, para 
preservar uma comunhão de pessoas livres. A própria Igreja é uma 
rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a união não se baseia nos 
gostos, ou no like, mas na verdade, no amém com que cada um adere 
ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros” (Papa Francisco, 2019).

Leitor 1: A oração do Pai Nosso nos lembra dessa nossa vocação:       
somos irmãos e juntos caminhamos em direção ao Reino definitivo. 
Rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

Leitor 2: Maria nos ensina a gerar e oferecer o Verbo Encarnado. 
Confiemos nossa missão de evangelização à Maria, Ela que também 
comunicou a vida em Plenitude. Ave Maria...

Animador: Estivemos reunidos em nome do Pai + do Filho + e do 
Espírito Santo. Amém. 

Canto final: à escolha

Canto:

Ao final, Propomos a leitura em 
grupo da Mensagem do Papa 
Francisco para o 54º Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais. 

Fica a Dica:

#54DMCS
Use a hashtag

nas suas postagens

pascombrasil.org.br


