3 DE ABRIL DE 2020

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

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

Inha Branco, 3 Abril 2020

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 DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS

Disse Jeremias: «Eu ouvia as invectivas da multidão: ‘Terror por toda a parte! Denunciai-o, vamos
denunciá-lo!’ Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso: ‘Talvez ele se deixe
enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele’. Mas o Senhor está comigo como herói
poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso,
ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do Universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e
o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a Vós confiei a minha causa. Cantai ao
Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos».
Palavra do Senhor.

SALMO 17

NA MINHA ANGÚSTIA INVOQUEI O SENHOR
E DO SEU TEMPLO ELE OUVIU A MINHA VOZ.

Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Refrão
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
sois meu protector, minha defesa e meu salvador.
Invoquei o Senhor – louvado seja Ele –
e fiquei salvo de meus inimigos. Refrão
Cercaram-me as ondas da morte
e encheram-me de terror as torrentes malignas;
envolveram-me em laços funestos
e a morte prendeu-me em suas redes. Refrão
Na minha aflição invoquei o Senhor
e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Refrão

EVANGELHO

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Naquele tempo, os judeus agarraram em pedras para apedrejarem Jesus, Então Jesus disre-lhes:
«Apresentei-vos muitas boas obras, da parte de meu Pai. Por qual dessas obras Me quereis apedrejar?»
Responderam os judeus: «Não é por qualquer boa obra que Te queremos apedrejar: é por blasfémia,
porque Tu, sendo homem, Te fazes Deus». Disse-lhes Jesus: «Não está escrito na vossa Lei: ‘Eu disse: vós
sois deuses’? Se a Lei chama ‘deuses’ a quem a palavra de Deus se dirigia – e a Escritura não pode abolirse –, de Mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis: ‘Estás a blasfemar’, por Eu ter dito: ‘Sou
Filho de Deus’!» Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço, embora não acrediteis
em Mim, acreditai nas minhas obras, para reconhecerdes e saberdes que o Pai está em Mim e Eu estou
no Pai». De novo procuraram prendê-l’O, mas Ele escapou-Se das suas mãos. Jesus retirou-Se novamente
para além do Jordão, para o local onde anteriormente João tinha estado a baptizar e lá permaneceu.
Muitos foram ter com Ele e diziam: «É certo que João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse
deste homem era verdade». E muitos ali acreditaram em Jesus. Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO

PADRE HUGO GONÇALVES

STA PELO PAPA FRANCISCO

Todos esperavam que desse um passo em falso, desabafa Jeremias. O mesmo acontecia com Jesus.
Quantas vezes sentimos que era assim também connosco e que, alheios ao bem e às nossas tentativas
bem sucedidas, alguns estavam apenas à espera de uma falha nossa, de um esquecimento, para nos
cobrarem isso, como quem dá a estocada vencedora?
E quantas vezes tivemos nós a tentação de ser esses que rodeiam os outros à espera de um erro que nos
permita apontar-lhes o dedo? Ainda há muita dureza no nosso coração...
Demoro-me muitas vezes a pensar porque razão isto acontece e haverá, certamente, uma explicação
diferente para cada um de nós. Tem a ver com tantas coisas na nossa história e com o que
experimentamos no momento presente. Mas não é, seguramente, uma coisa boa.
Imitemos Jesus que tinha um coração manso, sempre atento para encontrar o melhor em cada um e
dar-lhe relevo, sempre pronto a perdoar os erros e os pecados. E imitemo-lo, sobretudo, nesta atitude
desprendida e corajosa de passar, sem defesa nem resposta, por entre a multidão que lhe aponta o
dedo e prepara as pedras.

PRECES
As preces de hoje são propostas pela Ana Zincke. Podemos acrescentar as nossas.
Deus Pai, Senhor da Vida, ajuda-nos a confiar sempre no teu amor. Sabemos como Jeremias, que nunca
nos abandonas, dá-nos força para unidos ultrapassarmos o medo e o desânimo. Ouvi-nos, Senhor!
Jesus Filho de Deus vivo! Tu que sempre aceitaste a vontade do Pai e foste mal tratado e perseguido,
ajuda-nos a termos um coração parecido com o Teu, ajuda-nos a defendermos sempre a verdade e a
vida, mesmo que nos pareça muito difícil. Ouvi-nos, Senhor!
Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, ilumina os nossos passos e não permitas que fiquemos
indiferentes aos que mais sofrem, que em nós eles possam ver O Pai. 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

CARDEAL JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA

Livra-nos, Senhor, deste vírus mas também de todos os outros que se escondem dentro dele.
Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria
nos atira desamparados para o labirinto da angústia.
Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma
com que melhor se enfrentam as horas difíceis.
Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que,
se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas.
Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega,
pois o mundo continua a ser uma comunidade viva.
Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas,
mas explode em nosso redor todas as pontes.
Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas,
pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio.
Livra-nos do vírus da impotência,
pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade.
Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim,
pois não deixas de recordar que Tu Mesmo nos colocaste como sentinelas da Aurora.
30 de Março de 2020

CONVITE PARA HOJE

