
1ª LEITURA

Naqueles dias, os chefes do povo, os anciãos e os escribas, vendo a firmeza de Pedro e de João e verificando
que eram homens iletrados e plebeus, ficaram surpreendidos. Reconheciam-nos como companheiros de
Jesus, mas, como viam diante deles o homem que fora curado, nada podiam replicar. Mandaram-nos então
sair do Sinédrio e começaram a deliberar entre si: «Que havemos de fazer a estes homens? Que se realizou
por meio deles um milagre, sabem-no todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. Mas para
que isto não continue a divulgar-se entre o povo, vamos intimá-los com ameaças que não falem desse nome
a ninguém. Chamaram-nos então e proibiram-nos terminantemente de falar ou ensinar em nome de Jesus.
Mas Pedro e João responderam: «Se é justo aos olhos de Deus obedecer-vos antes a vós que a Ele, julgai-o
vós próprios. Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos». Depois de novas ameaças, puseram-nos
em liberdade, pois não encontravam modo de os castigar, por causa do povo, uma vez que todos davam
glória a Deus pelo que tinha acontecido.
Palavra do Senhor.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
O Senhor é a minha força e a minha glória,
foi Ele o meu salvador.
Há gritos de júbilo e de vitória
nas tendas dos justos. Refrão
 
A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.
Com dureza me castigou o Senhor,
mas não me deixou morrer. Refrão
 
Abri-me as portas da justiça:
entrarei para dar graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor:
os justos entrarão por ela.
Eu Vos darei graças porque me ouvistes
e fostes o meu salvador. Refrão
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PROPOSTA DE ORAÇÃO

17 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, 18 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

EU VOS DOU GRAÇAS, SENHOR, PORQUE ME OUVISTES

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



EVANGELHO

Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da
qual tinha expulsado sete demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com Ele e estavam mergulhados
em tristeza e pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram.
Depois disto, manifestou-Se com aspecto diferente a dois deles que iam a caminho do campo. E eles
correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde apareceu aos Onze, quando
eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não
acreditaram naqueles que O tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: «Ide por todo o mundo e proclamai o
Evangelho a toda a criatura».
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO MARCOS
 

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

«Nós é que não podemos calar o que vimos e ouvimos» é a resposta da liberdade dada pelos Apóstolos. De
facto, o que poderia ainda assustá-los? Viram Jesus preso, julgado, castigado e morto e, no fim,
Ressuscitado. Perante a Ressurreição, o que pode ainda fazer-nos ter medo?
 
A resposta dada pelos Apóstolos é a resposta da confiança, da fé inquebrantável que receberam na manhã
da Páscoa. Antes da Ressurreição vimo-los muitas vezes temerosos, cheios de dúvidas e incertezas, até a
querer fugir ao desfecho que se adivinhava, mas depois da Páscoa nunca mais os veremos assim. Dá-se, de
facto, uma transformação extraordinária nas suas vidas. E a partir daí, nem a ameaça da morte os fará recuar
um passo no anúncio do Evangelho. 
 
Vamos ver que isso os levará muito longe. Temos o testemunho dos Actos dos Apóstolos e das Cartas que
nos revelam a absolutamente incansável acção missionária que realizaram, viajando para terras que não
conheciam e convertendo povos que nunca tinham visto. Temos ainda hoje o testemunho das comunidades
cristãs formadas pelos Apóstolos em toda a parte. 
 
Quando rezava estes textos lembrava-me de uma passagem de Isaías (40,30) de que gosto muito: «Até os
adolescentes se cansam e se fatigam e os jovens tropeçam e vacilam. Mas aqueles que confiam no Senhor
renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer.»
 
Que a certeza da Ressurreição nos anime a assim prosseguir.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES

Pelo Papa Francisco, para que continue a anunciar a sua confiança no Ressuscitado, com gestos simples e
significativos. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os cristãos, sobretudo os que têm responsabilidades na Igreja, para que nunca se cansem, nem
desfaleçam quando se trata de dar a conhecer Jesus e o Seu amor. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos nós, para que sejamos capazes de investir o nosso tempo, qualidades e recursos para, de uma
forma construtiva, vivermos e ajudarmos outros a viver melhor este momento. 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

MEDITAÇÃO

O VERBO ALELUIAR | UM VERBO NOVO A DESCOBRIR
Ensina-nos, Senhor, a visão completa da vida. Que não deixemos de saudar em cada dia o seu espantoso
milagre e de recebê-lo com um coração humilde convicto. Que não deixemos de nos fascinar pela prodigiosa
rede de amor que sustenta o mundo: quanta prontidão, quanta resiliência, quanta dádiva, quanta esperança
se escondem invencíveis em gestos que se diriam frágeis ou em contributos que apressadamente julgámos
insuficientes. Que não nos tornemos profissionais do lamento e do desânimo, mas apaixonados
testemunhas e cantores do real  que a cada instante se faz mais puro. Que o confinamento do corpo não
signifique jamais o confinamento da alma,  mas o seu contrário: que a alma se agigante,  revelando a sua
condição de transparência e de bondade, pois para isso Tu nos criaste. 

CARDEAL TOLENTINO MENDONÇA



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
 
 

Que não choremos apenas os abraços que não damos,  mas agradeçamos todos aqueles que já trocámos e
cujo sentido e promessa na distração dos dias esquecemos. Que não fiquemos só a matutar nos adiados
passeios no bosque ignorando que os bosques são encantadores mesmo quando ninguém os vê. Por isso
Te pedimos Senhor: que a nossa vida atual se pareça à sala de ensaios de uma companhia onde
pacientemente se preparam os passos a estrear da grande dança.


