25 DE ABRIL DE 2020
FESTA DE SÃO MARCOS, EVANGELISTA

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

Inha Branco, 25 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 DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PEDRO

Caríssimos: Revesti-vos de humildade, uns para com os outros, porque «Deus resiste aos soberbos e dá a
graça aos humildes». Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno.
Confiai-Lhe todas as vossas preocupações, porque Ele vela por vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o
diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo
que os vossos irmãos espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça,
que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos restabelecerá,
vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos tornará inabaláveis. A Ele o poder e a glória pelos séculos dos séculos.
Amen. Foi por meio de Silvano, a quem considero irmão de confiança, que vos escrevi estas breves palavras,
para vos exortar e assegurar que é esta a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. Saúda-vos a
comunidade estabelecida em Babilónia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos
outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estais em Cristo.
Palavra do Senhor.

SALMO 88

SENHOR, CANTAREI ETERNAMENTE A VOSSA MISERICÓRDIA

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes: «A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece firme a vossa fidelidade. Refrão
Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas
e a assembleia dos santos a vossa fidelidade.
Quem sobre as nuvens se pode comparar ao Senhor?
Quem entre os filhos de Deus será igual ao Senhor? Refrão
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos
e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto.
Todos os dias aclama o vosso nome
e se gloria com a vossa justiça.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS
Naquele tempo, Jesus apareceu aos onze Apóstolos e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas quem não acreditar será condenado. Eis os
milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os demónios em meu nome; falarão novas
línguas; se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as
mãos sobre os doentes, eles ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi
elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava
com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

As Escrituras não nos dizem muito sobre o Evangelista Marcos. Sabemos, pelos Actos dos Apóstolos e pelas
Cartas de Paulo e Pedro que era judeu, de uma família influente e que não era do grupo dos que seguiam o
Senhor antes da Crucifixão, embora alguns o identifiquem com o jovem que fugiu do Horto das Oliveiras
envolto num lençol.
Conheceu o Apóstolo Paulo em Jerusalém e esteve com ele em Chipre e, depois, em Roma. No ano 66, São
Paulo escreve a Timóteo da prisão romana: “Procura Marcos e trá-lo contigo, porque ele pode ajudar-me no
ministério” (2Tm 4,11). Não se sabe se Marcos chegou a Roma antes do martírio de Paulo, mas sabemos que
foi aí que começou a colaborar com Pedro, que cita várias vezes o nome do evangelista nos seus escritos.
Na sua primeira Carta, por exemplo, lemos: “A comunidade que vive em Babilónia (Roma), manda saudações.
Marcos, meu filho, também” (1Pd 5,13). Depois da morte de Pedro não se sabe muito do percurso de Marcos,
mas presume-se que tenha feito várias viagens missionárias e é-lhe atribuída a fundação da comunidade de
Alexandria, onde se presume que morreu mártir, entre os anos 68 e 72.
Um texto apócrifo escrito no séc. IV - os Actos de Marcos - descreve assim o seu martírio: “No dia 24 de
abril, os pagãos arrastaram-no pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Posto na
prisão, foi confortado por um anjo. Mas, no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu.» O seu corpo
devia ter sido queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado numa gruta. Mais tarde, o corpo foi levado para
Veneza. As suas relíquias permanecem aí, na Basílica dedicada ao Santo.
O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito. Ele conta o que ouviu a Pedro nas suas catequeses dadas
à comunidade de Roma. A simplicidade aparente de Marcos, dá ao Evangelho uma naturalidade, uma força
que nos faz querer continuar a conhecer e a seguir aquele Jesus de quem nos fala.

PRECES

PROPOSTAS PELO JOSÉ CÂNDIDO
PODEMOS ACRESCENTAR AS NOSSAS

Senhor Jesus, hoje celebramos a liberdade. Queremos ser mais livres para Te Amar, liberta-nos do peso das
superficialidades e dos nossos pequenos deuses e amarra-nos ao Teu coração. Ouvi-nos Senhor.
Senhor Jesus, hoje também celebramos a São Marcos que contigo caminhou. Ajuda-nos a seguir o teu
exemplo e a traduzir na nossa vida os versículos do Teu Evangelho. Ouvi-nos Senhor.
Senhor Jesus, hoje dizes-nos "Ide por todo o Mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura". Mesmo neste
confinamento ajuda-nos a ser cada vez mais apóstolos, cada vez mais Sal da Terra e Luz do Mundo.
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

DOM JOAQUIM MENDES, BISPO AUXILIAR DE LISBOA

O mundo tem necessidade de testemunhas. Para evangelizar o mundo de hoje é necessário assumir o
modelo da Igreja primitiva de Jerusalém, formada por pessoas que tiveram uma forte experiência espiritual
que mudou as suas vidas, e que experimentaram a força da comunidade até ao ponto de serem um
só coração e uma só alma. A comunidade cristã, a Igreja, para cumprir a missão universal do «ide e ensinai»
que o Senhor Jesus lhe confiou, não pode limitar-se a ensinar, mas tem de ensinar e testemunhar.
A voz das testemunhas é muito forte, porque nelas ressoam uma profundidade de vida que vem do
discipulado. As palavras das testemunhas estão carregadas de vida e têm um peso enorme, têm a
capacidade de insidiar-se no mais profundo dos corações, e de gerar novos estilos de vida. As palavras das
testemunhas são plasmadas pelas Palavras de Deus, por isso têm a capacidade de tocar os corações, de os

converter, e de se tornarem luz de um novo caminho. O desafio é pois ser testemunhas para adquirir a
capacidade e a força para dar cumprimento ao «ide e ensinai». Testemunhas que tornem a Palavra de Deus
vida da própria vida, pão quotidiano que alimenta os próprios compromissos, luz que faz ver que escolhas
fazer para ser verdadeiros cristãos. O desafio é pois ser mais e melhores testemunhas, para ensinar a todos
a beleza e a profundidade do discipulado e do seguimento de Cristo Ressuscitado.

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

