23 DE ABRIL DE 2020

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

Inha Branco, 23 de Abril 2020

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

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 DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os Apóstolos e fizeram-nos comparecer
diante do Sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: «Já vos proibimos formalmente de ensinar em
nome de Jesus; e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue
desse homem». Pedro e os Apóstolos responderam: «Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O
Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-O no madeiro. Deus
exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos
pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles
que Lhe obedecem». Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte.
Palavra do Senhor.

SALMO 33

O POBRE CLAMOU E O SENHOR OUVIU A SUA VOZ

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
escutem e alegrem-se os humildes. Refrão
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as angústias. Refrão
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.
Muitas são as tribulações do justo,
mas de todas elas o livra o Senhor. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Aquele que vem do alto está acima de todos; quem é da terra, à
terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do Céu dá testemunho do que viu e ouviu; mas ninguém recebe
o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, Aquele que
Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo
nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Continuamos a celebrar a Páscoa. A cruz foi o preço da glória, a mesma glória que dá a vista ao cego, que
confunde os poderosos, que estilhaça o abraço da morte. Pelo poder da vida entregue na Cruz, podemos
celebrar agora a verdadeira liberdade e fazer festa diante do túmulo vazio.
A pedra rolada é a antecipação da explosão da nossa alegria. A partir daquele momento o nome «Jesus» tem
um significado ainda mais profundo: «Deus salva» e salva-nos assumindo o nosso lugar na cruz, salva
amando. Celebramos o dia da Ressurreição nesta certeza, num profundo sentimento de gratidão e de
compromisso. Aquele dia não só tem de ser celebrado, como tem de ser perpetuado na entrega continuada e
generosa das nossas vidas. Na entrega das vidas dos esposos um pelo outro, dos pais pelos filhos e dos
filhos pelos pais, na fidelidade à amizade que merece esse nome, no trabalho feito com compromisso e com
o olhar que vai além das tarefas concretas, nos pequenos e grandes gestos (até anónimos) de amor. De
Amor que salva.
É preciso estilhaçar o abraço do pecado que nos mantém longe desta lógica, que nos faz desacreditar dela,
ou que nos faz desistir por parecer muito difícil. Não esqueçamos que cada passo dado, dá-nos mais força
para o passo seguinte!
Rolemos a pedra. E que nunca mais ela nos detenha.

PRECES

PROPOSTAS PELA MARGARIDA QUINHONES.
PODEMOS ACRESCENTAR AS NOSSAS

Pela Santa Igreja, Pelo Papa Francisco e pelo Padre Hugo, para que a sua Fé em Deus nos inspire, e as suas
acções sejam para nós exemplos de vida e nos encham de esperança neste momento que atravessamos,
ajudando-nos a crescer em Cristo. Ouvi-nos Senhor
Por todos os pais que por todo o mundo, são agora, além de trabalhadores, professores e educadores, para
que consigam ajudar os filhos sem exasperar, nesta missão que lhes é, por força das circunstâncias, agora
confiada. Que o Divino Espírito Santo os ilumine e os ajude nesta missão de educar não só nos conteúdos
mas também na Fé, em nome de Jesus, tal como os Apóstolos fizeram. Ouvi-nos Senhor
Para que se renove em cada um de nós, e a cada dia, a certeza de que a nossa entrega nas mãos de Deus,
nos conduzirá à vida eterna. 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.”

MEDITAÇÃO MANUEL CLEMENTE, CARDEAL-PATRIARCA DE LISBOA
Às vezes dizemos – e bem – que “palavras leva-as o vento”: leva-as o vento porque não as guardamos! As
palavras são significativas quando nós lhes prestamos atenção, quando elas vivem em nós. Quando nós
atendemos verdadeiramente ao outro, quando temos uma estima autêntica por alguém, guardamos as suas
palavras e elas vivem no nosso coração. Então, essas palavras ligam-nos a essa pessoa! Assim, tal como
tantos outros homens e mulheres ao longo dos séculos, nós hoje somos cristãos na medida em que Jesus
não nos é indiferente; na medida em que as suas palavras não nos são indiferentes. Guardamos a sua
Palavra, que é também a sua permanência viva em nós, na nossa inteligência, na nossa memória e no nosso
coração. Então Jesus, que se apresenta a si próprio como a comunicação de Deus, é como que um eco do
Pai nos nossos corações e nas nossas vidas. Guardando Jesus, guardamos o Pai, de quem ele é a Palavra.
Por isso, quem quiser ser cristão, comece por guardar a Palavra de Deus que Cristo é!

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

