2 DE ABRIL DE 2020

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

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

Inha Branco, 2 Abril 2020

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

Naqueles dias, Abrão caiu de rosto por terra e Deus falou-lhe assim: «Esta é a minha aliança contigo:
Serás pai de um grande número de nações. Já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome,
porque farei de ti o pai de um grande número de nações. Farei que tenhas incontável descendência que
dês origem a povos e de ti sairão reis. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência,
de geração em geração. Será uma aliança perpétua, para que Eu seja o teu Deus e o Deus dos teus
futuros descendentes. A ti e à tua futura descendência darei a terra em que tens habitado como
estrangeiro, toda a terra de Canaã, em posse perpétua. Serei o vosso Deus». Deus disse ainda a Abraão:
«Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência futura de geração em geração».
Palavra do Senhor.

SALMO 104

O SENHOR RECORDA A SUA ALIANÇA PARA SEMPRE

Procurai o Senhor e o seu poder,
buscai sempre a sua face.
Recordai as suas maravilhas,
os seus prodígios e os oráculos da sua boca. Refrão
Vós, descendentes de Abraão, seu servo,
filhos de Jacob, seu eleito,
o Senhor é o nosso Deus
e as suas sentenças são lei em toda a terra. Refrão
Ele recorda sempre a sua aliança,
a palavra que empenhou para mil gerações,
o pacto que estabeleceu com Abraão,
o juramento que fez a Isaac. Refrão

EVANGELHO

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: «Em verdade, em verdade vos digo: Se alguém guardar a minha
palavra, nunca verá a morte». Responderam-Lhe os judeus: «Agora sabemos que tens o demónio.
Abraão morreu, os profetas também, mas Tu dizes: ‘Se alguém guardar a minha palavra, nunca sofrerá
a morte’. Serás Tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram.
Quem pretendes ser?» Disse-lhes Jesus: «Se Eu Me glorificar a Mim próprio, a minha glória não vale
nada. Quem Me glorifica é meu Pai, Aquele de quem dizeis: ‘É o nosso Deus’. Vós não O conheceis, mas
Eu conheço-O; e se dissesse que não O conhecia, seria mentiroso como vós. Mas Eu conheço-O e guardo
a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia; ele viu-o e exultou de alegria». Disseram-Lhe
então os judeus: «Ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão?!» Jesus respondeu-lhes: «Em verdade,
em verdade vos digo: Antes de Abraão existir, ‘Eu sou’». Então agarraram em pedras para apedrejarem
Jesus, mas Ele ocultou-Se e saiu do templo.
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO

PADRE HUGO GONÇALVES

STA PELO PAPA FRANCISCO

No Evangelho de hoje, Jesus surpreende os que O escutavam ao dizer: «Se alguém guardar a minha
palavra, nunca verá a morte».
E talvez aconteça também connosco pensarmos que pode ser exagerado atribuir às palavras de Jesus
um peso tão grande que a nossa vida dependa de as guardarmos ou não.
Mas não nos esqueçamos que esta Palavra de que Deus nos fala hoje, não é apenas a palavra dita ou
escrita humanamente falando. Ela é Palavra-Pessoa, porque Jesus é o Verbo (a Palavra) feita carne. A
Palavra mais límpida de Deus, a Palavra que ecoa até ao fim dos tempos, a Palavra que (sim!) salva.
Guardar a Palavra de Jesus, é guardar o próprio Jesus. O que Ele ensinou e fez e que chegou até nós na
Palavra escrita da Sagrada Escritura e na Palavra anunciada pelos Apóstolos e seus sucessores.
Guardar a Palavra, significa viver por ela. E viver da Palavra abre a nossa vida à eternidade.
Quantas vezes nos resgatou já a Palavra de Deus, bem escutada, acolhida, obedecida e agradecida?
Quantas vezes mudou o rumo da nossa vida, quantas vezes evitou um passo errado, quantas vezes nos
reposicionou no caminho do perdão (desejado e concedido)?
O que significaria dizermos «a Palavra da Vida», se isso não significasse que ela, de facto, é geradora de
vida e nos faz permanecer vivos em Deus?
Quando Jesus diz «Eu vim para que tenham Vida, e a tenham em abundância», é porque Ele sabe que
essa vida é a presença dEle em nós, é a Palavra-Pessoa a ganhar forma no nosso coração.

PRECES
Podemos acrescentar as nossas próprias intenções.
A Igreja é chamada a fazer ecoar incessantemente a Palavra no mundo. Que aprenda a acolhê-la e a
vivê-la, para com mais verdade a transmitir. Ouvi-nos, Senhor!
A Palavra é viva e eficaz. Ela desafia a nossa existência e aponta caminhos para cada um de nós. Que
nunca sejamos surdos aos seus apelos. Ouvi-nos Senhor!
Em tempos de crise, os corações aflitos escancaram-se para escutar uma Palavra que seja Caminho,
Verdade e Vida. Que reconheçam em Jesus essa Palavra. Ouvi-nos Senhor!

COMUNHÃO ESPIRITUAL

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

“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.”

POEMA
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subiste ao monte
e o teu falar aprofundou o silêncio
fluíste em mim
água livre em fino caudal
inundaste-me
e germinámos palavras
eternas

