
1ª LEITURA

No dia de Pentecostes, disse Pedro aos judeus: «Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus
fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes». Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado
e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos: «Que havemos de fazer, irmãos?» Pedro respondeu-lhes:
«Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os
pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os
vossos filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com muitas outras
palavras os persuadia e exortava, dizendo: «Salvai-vos desta geração perversa». Os que aceitaram as
palavras de Pedro receberam o Baptismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de três mil pessoas.
Palavra do Senhor.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão
 
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. Refrão
 
A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor. Refrão
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PROPOSTA DE ORAÇÃO

14 DE ABRIL DE 2020
OITAVA DA PÁSCOA

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.

Inha Branco, 14 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

A BONDADE DO SENHOR ENCHEU A TERRA

Se quiser incluir a sua intenção na missa, ligue-nos até às 16h para 916 329 372



EVANGELHO

Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, debruçou-se para
dentro do sepulcro e viu dois Anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde
estivera deitado o corpo de Jesus. Os Anjos perguntaram a Maria: «Mulher, porque choras?» Ela respondeu-
lhes: «Porque levaram o meu Senhor e não sei onde O puseram». Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de
pé, sem saber que era Ele. Disse-lhe Jesus: «Mulher, porque choras? A quem procuras?» Pensando que era o
jardineiro, ela respondeu-Lhe: «Senhor, se foste tu que O levaste, diz-me onde O puseste, para eu O ir buscar».
Disse-lhe Jesus: «Maria!» Ela voltou-se e respondeu em hebraico: «Rabuni!», que quer dizer: «Mestre!» Jesus
disse-lhe: «Não Me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que
vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus». Maria Madalena foi anunciar aos
discípulos: «Vi o Senhor». E contou-lhes o que Ele lhe tinha dito.
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO JOÃO
 

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

"Sentiram todos o coração trespassado", ouvimos dizer na passagem dos Actos dos Apóstolos de hoje. Foi
assim que se sentiram alguns dos judeus que escutavam a pregação dos discípulos, ao saberem que haviam
crucificado o Messias.
 
A conversão, aquele momento em que nos damos conta da imensidão do amor que Deus tem por nós,
também tem este momento em que sentimos o coração trespassado por termos estado tão longe, tão
afastados e, porventura, pelos erros que cometemos.
 
Mas esta consciência também tem aspectos positivos. Ela ajuda-nos a perceber o caminho que estamos a
fazer, ou que pode ser feito. Dá-nos realismo e permite configurar o caminho que precisamos de percorrer.
Aqueles judeus pediram o Baptismo e começaram ali uma nova etapa das suas vidas. Que esta Páscoa,
tendo renovado as nossas promessas baptismais, possamos também nós retomar o caminho com maior
compromisso.
 
Que a consciência das distâncias que temos posto entre nós e Jesus, nos ajude a aproximar cada vez mais a
nossa vida do Seu projecto de amor.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES

Por todos os que têm a missão de anunciar o Evangelho, para que o façam corajosamente, sem diminuir a
força do Evangelho. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os que andam afastados de Jesus, ou não o têm presente em todos os aspectos das suas vidas,
para que a consciência do Seu amor os leve a aproximar-se. Ouvi-nos, Senhor.
 
Pelos que, permanecendo no seu posto, garantem o bem-estar necessário a tantas pessoas, para que não
desanimem e Deus os recompense com a Sua bênção. Ouvi-nos, Senhor.

ÀS QUAIS PODEMOS ACRESCENTAR AS NOSSAS

COMUNHÃO ESPIRITUAL

“Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro 
e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito 
que mergulha no vosso e na Vossa santa presença. 
Eu vos adoro no Sacramento do vosso amor, 
desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. 
À espera da felicidade da comunhão sacramental, 
quero possuir-vos em Espírito. 
Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. 
Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. 
Creio em vós, espero em vós. Eu vos amo. 
Assim seja.”

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

ORAÇÃO

Meu Pai,
Eu me abandono a Ti,
Faz de mim o que quiseres.
O que fizeres de mim, eu Te agradeço.
Estou pronto para tudo, aceito tudo.
Desde que a Tua vontade se faça em mim
E em tudo o que Tu criastes,
Nada mais quero, meu Deus.
Nas Tuas mãos entrego a minha vida.
Eu Ta dou, meu Deus,
Com todo o amor do meu coração,
Porque Te amo
E é para mim uma necessidade de amor dar-me,
Entregar-me nas Tuas mãos sem medida
Com uma confiança infinita
Porque Tu és... meu Pai!

BEATO CHARLES DE FOUCAULD



PRECISAMOS MAIS DO QUE NUNCA DA SUA AJUDA
 
Com a chegada do coronavírus e a suspensão das missas e das actividades, a Paróquia deixou de receber as
habituais ofertas dos fiéis, o que nos deixou numa situação que se agrava a cada dia que passa. Com as despesas
fixas e, sobretudo, os salários dos nossos colaboradores para pagar mensalmente é absolutamente necessário
que possamos contar com a ajuda dos paroquianos para fazer face a estas dificuldades, esperando que possamos
voltar rapidamente à normalidade. 
 
PODE AJUDAR ATRAVÉS DO IBAN     PT50 0033 0000 50062504810 05
 
Saiba mais em  www.igrejacampogrande.pt/donativo
 
 


