27 DE ABRIL DE 2020
SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

Inha Branco, 27 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, Estêvão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo.
Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia
e da Ásia, vieram discutir com Estêvão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo
com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: «Ouvimos Estêvão proferir blasfémias
contra Moisés e contra Deus». Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram
inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao Sinédrio, apresentando falsas
testemunhas, que disseram: «Este homem não cessa de proferir palavras contra este Lugar Santo e contra a
Lei, pois ouvimo-l’O dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos
de Moisés». Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o
rosto de um Anjo.
Palavra do Senhor.

SALMO 118

DITOSOS OS QUE SEGUEM A LEI DO SENHOR

Ainda que os príncipes conspirem contra mim,
o vosso servo meditará os vossos decretos.
As vossas ordens são as minhas delícias
e os vossos decretos meus conselheiros. Refrão
Expus meus caminhos e destes-me ouvidos:
ensinai-me os vossos decretos.
Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos
para meditar nas vossas maravilhas. Refrão
Afastai-me do caminho da mentira
e dai-me a graça da vossa lei.
Escolhi o caminho da verdade
e decidi-me pelos vossos juízos. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Depois de Jesus ter saciado os cinco mil homens, os seus discípulos viram-n’O a caminhar sobre as águas.
No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que
Jesus não tinha embarcado com os discípulos; estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros
barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças.
Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e
foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao encontrá-l’O no outro lado do mar, disseram-Lhe: «Mestre,
quando chegaste aqui?» Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: vós procurais-Me, não
porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida
que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do homem vos dará. A Ele é que o
Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo». Disseram-Lhe então: «Que devemos nós fazer para praticar as
obras de Deus?» Respondeu-lhes Jesus: «A obra de Deus consiste em acreditar n’Aquele que Ele enviou».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

O Evangelho mostra-nos o momento em que a multidão segue Jesus depois de Ele ter feito o milagre da
multiplicação dos pães.
Jesus percebe que muitos deles não O seguiam pelo motivos certos, que vinham só a pensar no alimento
material, no potencial prático do Seu poder. Ao falar-lhes pede-lhes que o motor das suas vidas não sejam
apenas as coisas materiais, que não cuidem apenas do alimento corporal, mas que movam as suas vidas por
valores espirituais, pelos dons mais elevados, buscando o alimento espiritual.
De facto, nós precisamos muito desse equilíbrio. É difícil saber equilibrar a nossa necessidade de sustento e
conforto, com a nossa necessidade de investimento espiritual (na oração e nos gestos de caridade).
Numa outra passagem do Evangelho Jesus convida a acumular tesouros no céu, tesouros que a traça e a
ferrugem não destrói. E diz-nos também que se buscarmos primeiro o Reino e a sua justiça, tudo o resto nos
será dado por acréscimo.
Estamos na terra, logo temos de cuidar das coisas terrenas.
Façamo-lo sem nos esquecermos que somos do céu.

PRECES

PROPOSTAS PELO CASAL JACINTA E ÁLVARO SANTOS

Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso Patriarca e seus Auxiliares, e pelos Padres da nossa
paróquia, para que,com coragem e sem temer, nos liderem e e orientem no caminho da fé e da esperança.
Ouvi-nos Senhor
Por todos aqueles que, como os médicos, enfermeiros, auxiliares e toda a comunidade científica, cuidam
dos que sofrem com a pandemia que directa ou indirectamente a todos nos afecta, para que Deus os acolha
e console na Sua misericórdia. Ouvi-nos Senhor
Pelos mais idosos, sobretudo aqueles que confinados em lares se encontram longe das suas famílias e da
sociedade, para que a luz do Espírito Santo ilumine os seus dias e em cada manhã encontrem a esperança
de voltar à alegria dos abraços familiares. Ouvi-nos Senhor
Por todos os que sofrem a dor da perda dos familiares falecidos, de quem não se puderam despedir, para
que Deus os reconforte com o seu amor de Pai. Ouvi-nos Senhor
Por todos nós, membros da comunidade do Campo Grande, impedidos de reunir no nosso templo, para que
a Palavra de Deus nos inspire, proteja e reforce o sentido comunitário da nossa fé. 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.”

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo Pastor,
caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado.
Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua voz que acalma, chama e envia.
Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a Tua coragem,
ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza,
a Tua presença que dissipa todo o medo.
Sobe para a barca da nossa vida para seres o dono do leme,
pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós.
Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor,
Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, Bom e belo Pastor. Ámen!

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

