13 DE MARÇO DE 2020

PROPOSTA DE ORAÇÃO
em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

RITOS INICIAIS
Escolhe um local silencioso e tranquilo para a tua oração. Podes ouvir ou tocar uma canção.
Começa por fazer o SINAL DA CRUZ.
Faz um breve EXAME DE CONSCIÊNCIA e reza a CONFISSÃO.

1ª LEITURA

LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS

Jacob gostava mais de José que dos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice; e mandou
fazer-lhe uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, vendo que o pai o preferia a todos eles,
começaram a odiá-lo e não eram capazes de lhe falar com bons modos. Um dia foram para Siquém
apascentar os rebanhos do pai. Jacob disse a José: «Os teus irmãos apascentam os rebanhos em Siquém.
vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles». José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em
Dotain. Eles viram-no de longe e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte. Disseram
uns aos outros: «Aí vem o homem dos sonhos. Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna e depois diremos
que um animal feroz o devorou. Veremos então em que vão dar os seus sonhos». Mas Rúben ouviu isto
e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse: «Não lhe tiremos a vida». Para o livrar das suas mãos e
entregá-lo ao pai, Rúben disse aos irmãos: «Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto,
mas não levanteis as mãos contra ele». Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe a túnica
de mangas compridas que trazia, pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna, uma cisterna vazia,
sem água. Depois sentaram-se para comer. Mas, erguendo os olhos, viram uma caravana de ismaelitas
que vinha de Galaad. Traziam camelos carregados de goma de tragacanto, resina aromática e láudano,
que levavam para o Egipto. Então Judá disse aos irmãos: «Que interesse haveria em matar o nosso irmão
e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não lhe ponhamos as mãos, porque é
nosso irmão, da mesma carne que nós». Os irmãos concordaram. Passando por ali uns negociantes de
Madiã, tiraram José da cisterna e venderam-no por vinte moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram
para o Egipto.

SALMO 104

RECORDAI AS MARAVILHAS DO SENHOR

Deus chamou a fome sobre aquela terra
e privou-os do pão que dá o sustento.
Adiante deles enviara um homem:
José vendido como escravo. Refrão
Apertaram-lhe os pés com grilhões,
lançaram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro,
até que se cumpriu a profecia
e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Refrão
Então o rei mandou que o soltassem,
o soberano dos povos deu-lhe a liberdade;
e fê-lo senhor da sua casa
e governador de todos os seus domínios. Refrão

EVANGELHO

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: «Ouvi outra parábola:
Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou
uma torre; depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das
colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém,
lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a
mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por
fim mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: ‘Irão respeitar o meu filho’. Mas os vinhateiros, ao verem
o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança’. Agarraramno, levaram- no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles
vinhateiros?» Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-Lhe: «Mandará matar sem
piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu
tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura: ‘A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a
pedra angular; tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á
tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos». Ao ouvirem as parábolas de Jesus,
os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-l’O; mas
tiveram medo do povo, que O considerava profeta.
Palavra da salvação.
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MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Todas as leituras nos falam de um filho que é rejeitado. José era o filho querido de Abraão, aquele que
fazia vir ao de cima o ciúme e a inveja dos seus irmãos. Na parábola que Jesus conta, o filho do
vinhateiro é aquele que se interpõe entre eles e a herança a que queriam deitar a mão e por isso são
movidos pela ganância. Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo, que vem pôr em causa os fariseus e
os doutores da Lei que se julgavam donos de Deus, que se sentiam ameaçados pela Sua pregação.
É muito antiga esta guerra que torna os irmãos em inimigos. É uma guerra de afectos, de posse de bens
materiais, de poder e influência. Foi tão danosa para José e os seus irmãos, como é para nós. Não é
incomum vermos famílias divididas por causa de dinheiros e partilhas... irmãos a disputar a atenção dos
pais ou a sucessão nos negócios... filhos de casamentos diferentes a rivalizar entre si...
Esta é uma atitude contrária à identidade cristã, como nos ensina a 1ª Carta de João: "Nós sabemos que
passámos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte."
Da mesma maneira, os judeus são os filhos mais velhos que rejeitaram Jesus. Por ciúme, por não serem
capazes de reconhecer nEle o Filho de Deus. Estavam tão presos à sua maneira de viver e de ver, que não
foram capazes de aceitar que a História da Salvação é uma realidade dinâmica e que Deus se manifesta
com propostas diferentes.
Que irmãos não somos capazes de amar, de aceitar, e porquê? Em que é que somos como os
vinhateiros, incapaz de acolher Jesus?

PRECES
Neste momento podes fazer algumas orações pedindo ou agradecendo a Deus.
Podes escrever, dizer em voz alta, ou simplesmente pensá-las.

COMUNHÃO ESPIRITUAL

COMO FAZIA S. JOSEMARIA ESCRIVÁ

V. Graças e louvores se dêem a todo o momento.
R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória (3 vezes)
COMUNHÃO ESPIRITUAL
Eu quisera, Senhor,
receber-Vos com aquela pureza, humildade e devoção
com que Vos recebeu Vossa Santíssima Mãe,
com o espírito e o fervor dos Santos.
Amén

ATÉ AMANHÃ

WWW.IGREJACAMPOGRANDE.PT/REZAREMQUARENTENA

