
Caríssimos: Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos: Deus é luz e n’Ele não há
trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os
outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e
justo, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não
pecamos, fazemos d’Ele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto, para
que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a
vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro.
Palavra do Senhor.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor,
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Refrão
 
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.Refrão
 
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender,
nem guarda ressentimento.Refrão
 
Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
Ele sabe de que somos formados
e não Se esquece de que somos pó da terra.Refrão
 
A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos,
sobre aqueles que guardam a sua aliança. Refrão

PROPOSTA DE ORAÇÃO

29 DE ABRIL DE 2020
FESTA DE SANTA CATARINA DE SENA
SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
 
 
 

1ª LEITURA

SALMO 102

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, 29 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO

BENDIZ, Ó MINHA ALMA, O SENHOR

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



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
É verdade que, muitas vezes, são os mais "pequenos", os mais simples, com menos camadas nos seus
esquemas de pensamento, os que são capazes de acolher melhor o mistério de Deus. Não estou a falar de
falta de inteligência (porque não acho que a fé seja para os menos inteligentes), falo de uma capacidade de
entender as coisas que envolve várias facetas da inteligência (e não apenas a lógico-matemática).
 
Quantos ficaram no tempo de Jesus (e quantos ficam agora), presos nos seus esquemas de pensamento,
nas suas expectativas rebuscadas, no desejo de que tudo faça sentido e seja compreensível à luz das nossas
categorias de pensamento? Pois se fossemos capazes de compreender tudo acerca de Deus, não seria
Deus... Ele permanece Mistério, um mistério que se revela, que se aproxima, que se dá a conhecer, mas
nunca possível de abarcar totalmente.
 
Vinde a Mim! Chama-nos Jesus. Cansados, assustados, oprimidos, esmagados, temerosos, inseguros,
ansiosos, vinde a Mim! Há um sofrimento espiritual que só Jesus pode curar. Esta pandemia e o isolamento
que dela deriva fez vir ao de cima algum sofrimento espiritual que temos de saber entregar a Jesus, que
temos de depositar nas Suas mãos, que temos de deixar que Ele nos ajude a suportar.
 
Só a certeza do Amor é capaz de nos sossegar. E Deus ama-nos muito!
 
 

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Pela Santa Igreja, para que continue a ser sinal de fé, esperança e caridade no mundo, sendo fiel à missão
que recebeu. Ouvi-nos, Senhor.
 
Pelo Papa Francisco, pelo nosso Patriarca D. Manuel e seus bispos auxiliares, pelos sacerdotes da nossa
comunidade paroquial, pelo Pe. Hugo, pelo Pe. Vítor e pelo Pe. António, para que o Espírito os fortaleça
sempre na fidelidade às suas vocações. Ouvi-nos, Senhor.
 
Pelos dirigentes políticos, para que procurem sempre o bem comum da sociedade humana, sendo
eloquentes, sábios e capazes de aconselhar à imagem de Santa Catarina de Sena. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os que estão doentes, pelos que sofrem dificuldades económicas e pelos que estão mais sós,
para que sintam nos seus corações que Deus é luz e n’Ele não há trevas. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos aqueles que se sentem chamados por Deus ao discernimento vocacional, para que possam
escutar e responder à voz do bom e belo Pastor que os chama. Ouvi-nos, Senhor.
 
Pela comunidade do Campo Grande, para que seja sempre na nossa cidade uma referência de serviço,
solidariedade e alegria cristã. Ouvi-nos, Senhor.

PROPOSTAS PELO JOÃO QUEIROZ

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. Amen”

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas
verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi
do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a Mim, todos os que andais cansados e
oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de
coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 

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
 
 


