28 DE ABRIL DE 2020
SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

Inha Branco, 28 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

SALMO 30

EM VOSSAS MÃOS, SENHOR, ENTREGO O MEU ESPÍRITO

Naqueles dias, Estêvão disse ao povo, aos anciãos e aos escribas: «Homens de dura cerviz, incircuncisos de
coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram os vossos antepassados, assim sois
vós também. A qual dos Profetas não perseguiram os vossos antepassados? Eles também mataram os que
predisseram a vinda do Justo, do qual fostes agora traidores e assassinos, vós que recebestes a Lei pelo
ministério dos Anjos e não a tendes cumprido». Ao ouvirem estas palavras, estremeciam de raiva em seu
coração e rangiam os dentes contra Estêvão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no Céu, viu a
glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou: «Vejo o Céu aberto e o Filho do homem de pé à direita
de Deus». Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos; depois atiraram-se todos contra ele,
empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas colocaram os mantos aos
pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estêvão orava, dizendo: «Senhor Jesus, recebe o
meu espírito». Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte: «Senhor, não lhes atribuas este pecado». Dito isto,
expirou. Saulo estava de acordo com a execução de Estêvão.
Palavra do Senhor.

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação;
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Refrão
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.
Em Vós, Senhor, ponho a minha confiança:
hei-de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia. Refrão
Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
Como é grande, Senhor, a vossa bondade,
que tendes reservada para os que Vos temem. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, disse a multidão a Jesus: «Que milagres fazes Tu, para que nós vejamos e acreditemos em
Ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: ‘Deu-lhes a comer
um pão que veio do céu’». Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Não foi Moisés que vos
deu o pão que vem do Céu; meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do Céu. O pão de Deus é o que
desce do Céu para dar a vida ao mundo». Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos sempre desse pão». Jesus
respondeu-lhes: «Eu sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem acredita em Mim nunca
mais terá sede».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Temos notado desde que esta pandemia começou um crescendo nos pedidos de apoio de famílias que, em
situações normais, não precisam dele. Por estes dias, Isabel Jonet, responsável do Banco Alimentar Contra a
Fome, dizia numa entrevista que nunca viu uma situação como esta sobretudo pelos pedidos de ajuda
atípicos que lhe têm chegado. Esta é a fome do alimento corporal, um flagelo que atinge pessoas demais em
todo o mundo. Só um esforço global e uma mudança nas prioridades e nos estilos de vida a pode mitigar.
Há também outras fomes e sedes que não são do alimento corporal: a sede de poder, de domínio; a fome de
consumir, de ter; a sede da fama, de sucesso; a fome de prazer, de ser admirado. O ser humano é faminto e
sedento de várias maneiras. E estas sedes e fomes, quando equilibradas, podem até trazer benefícios para si
e para os outros. Mas não podemos deixar que se transformem numa obsessão desfiguradora do que
realmente somos chamamos a ser e a construir.
Depois há a fome ou sede existencial, espiritual, que é a fome de plenitude, de magnanimidade, a sede de
sentido, o desejo de encontro com a essência do ser, que é Deus. Muitas vezes, a primeira fome impede que
nos demos conta desta, tão empenhados em estamos em sobreviver. Na maior parte das vezes, o segundo
tipo de fome é uma forma de esconder ou de tentar saciar esta, sem nos confrontarmos realmente com ela.
Jesus sabe desta fome e sabe que é preciso saciá-la, para que possamos caminhar no mundo sabendo quem
somos e tendo um horizonte para onde encaminhar os nossos passos. E é Ele o alimento que sacia a nossa
fome, é a água viva que mata a nossa sede. Ele fez-Se Pão, para que nós nunca mais tenhamos fome.
Busquemos n'Ele o alimento que permanece até à vida eterna!

PRECES

PROPOSTAS PELA CLÁUDIA LOURENÇO

Pelo Papa Francisco, por todos os sacerdotes, por todos os consagrados e consagradas, para que o Senhor
os fortaleça com o Seu Espírito e sejam, neste momento e sempre, sinal do amor de Deus e testemunhas
sem medo de O anunciar. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos seminaristas, para que entreguem nas mãos do Senhor a sua vocação, não duvidem dos milagres que
Ele faz acontecer nas suas vidas e n’Ele ponham sempre a sua confiança. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos cristãos que, no mundo inteiro, estão agora impedidos de receber sacramentalmente o Corpo de
Cristo, para que não deixem por um segundo de acreditar que Ele é verdadeiramente o pão vivo de Deus que
desceu do Céu para dar a vida ao mundo. Ouvi-nos, Senhor.
Por todos nós, para que tenhamos a fé e a coragem de Estevão, e saibamos entregar o nosso espírito ao
Senhor, especialmente no meio das contrariedades e do sofrimento. 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. Amen”

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

