
1ª LEITURA

A multidão dos haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma; ninguém considerava seu o que lhe
lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus com grande poder e gozavam todos de muita simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado,
porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham
aos pés dos Apóstolos, e distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. José, um levita natural
de Chipre, a quem os Apóstolos chamaram Barnabé – que quer dizer «Filho da Consolação» – possuía um
campo. Vendeu-o e trouxe o dinheiro, que depositou aos pés dos Apóstolos.
Palavra do Senhor.

O Senhor é rei,
revestiu-Se de majestade,
revestiu-Se e cingiu-Se de poder. Refrão
 
Firmou o universo, que não vacilará.
É firme o vosso trono desde sempre,
Vós existis desde toda a eternidade. Refrão
 
Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,
a santidade habita na vossa casa
por todo o sempre. Refrão

SALMO 92

PROPOSTA DE ORAÇÃO

21 DE ABRIL DE 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.

Inha Branco, 22 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

P SENHOR É REI NUM TRONO DE LUZ

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

EVANGELHO

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Não te admires por Eu te haver dito que todos devem nascer de
novo. O vento sopra onde quer: ouves a sua voz, mas não sabes donde vem nem para onde vai. Assim
acontece com todo aquele que nasceu do Espírito». Nicodemos perguntou: «Como pode ser isso?» Jesus
respondeu-lhe: «Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo: Nós
falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se
vos disse coisas da terra e não acreditais, como haveis de acreditar, se vos disser coisas do Céu? Ninguém
subiu ao Céu, senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem. Assim como Moisés elevou a serpente no
deserto, também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida
eterna».
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

Continuando a conversa com Nicodemos, Jesus realça o carácter misterioso do Espírito Santo: «O vento
sopra onde quer: ouves a sua voz, mas não sabes donde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo
aquele que nasceu do Espírito».
 
Mas o facto de Deus ser um mistério, não quer dizer que temos de renunciar a compreendê-lo. Jesus
pensava exactamente no contrário, porque nos assegura que o próprio Espírito Santo pode encaminhar-nos
«para toda a verdade».
 
Antes da cruz, Jesus tinha pressa, preocupava-se com os prazos: «Ainda não chegou a minha hora!» Depois
da ressurreição, a sua relação com o tempo não é mais a mesma, a sua presença é contínua: «Eu estarei
convosco todos os dias, até ao fim do mundo» (Mt 28, 20). Esta transformação em profundidade, extensão e
duração da presença de nosso Senhor e Salvador é obra do Espírito. O Espírito torna permanente e alarga a
presença de Deus no tempo e no espaço.
 
Quando o Ressuscitado se faz presente em nós pelo Seu Espírito, dá-se uma transformação completa, que
nos torna plenamente nós mesmos. O exemplo de São Paulo é paradigmático: nunca foi mais livre, nunca
soube tão bem quem era e o que devia realizar até ter sido encontrado por Jesus na estrada de Damasco.
 
O que Jesus tinha começado a fazer em três anos de vida pública, é completado pelo dom do Espírito: a fé
dos Apóstolos era imperfeita e vacilante, mas depois torna-se firme e frutuosa; os que antes tremiam de
medo do povo e das autoridades, enfrentam a multidão reunida no Templo e desafiam o Sinédrio, Pedro, que
O negara, comporta-se agora como a «rocha» que Jesus pediu que ele fosse; aqueles que aprenderam de
Jesus - de modo tão imperfeito e com tanta dificuldade - a orar, amar e partir em missão, agora rezam e
amam genuinamente, são verdadeiros missionários e verdadeiros apóstolos. Esta é a obra levada a cabo
pelo Espírito de Jesus!
 
Isso aconteceu naquele tempo e continua a verificar-se na comunidade cristã de hoje. Graças à acção
do Espírito, o mistério pascal de Jesus alcança-nos e transforma-nos. 
 
 

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES

Pelo Papa, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que se deixem conduzir pelo Espírito. Ouvi-nos,
Senhor.
 
Por todos os que se preparam para o Crisma, para que abram espaço nas suas vidas e deixem o Espírito
actuar. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os que são prisioneiros dos vícios, das mentiras, da corrupção, para que o mistério pascal de
Jesus os alcance e transforme. 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

Acredito, Senhor, que me chamas à felicidade,
à vida nova, ao Céu que na Terra começa;
a um estilo de vida, a uma missão no mundo,
aos homens e a uma solidariedade
que chega até ao Céu.
Acredito, Senhor, que me chamas,
mas muitas vezes eu não escuto o Teu chamamento.
Faz que eu te escute e compreenda a Tua Palavra.
Seduz-me para que eu Te procure e encontre.
Acorda o meu desejo para que eu Te receba
onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome.
Envia-me pessoas que me digam a verdade sobre Ti
para que de Ti escute a verdade sobre mim,
sobre a felicidade, a vida nova 
e o Céu que na Terra começa. Ámen.

GEORG LENGERKE



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
 
 


