30 DE ABRIL DE 2020
SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

Inha Branco, 29 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, o Anjo do Senhor disse a Filipe: «Levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que
vai de Jerusalém para Gaza». Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com um
eunuco etíope, que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro.
Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país, sentado no seu carro, a ler o livro do
profeta Isaías. O Espírito de Deus disse a Filipe: «Aproxima-te e acompanha esse carro». Filipe aproximou-se
do carro e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe: «Entendes, porventura, o que estás a ler?».
Ele respondeu: «Como é que eu posso entender sem ninguém me explicar?» Convidou então Filipe a subir
para o carro e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele ia a ler era a seguinte: «Como cordeiro
levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi humilhado e
não se lhe fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida desapareceu da terra». O
eunuco perguntou a Filipe: «Diz-me, por favor: de quem é que o profeta está a falar? De si próprio ou de
outro?». Então Filipe tomou a palavra e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ao
passar por um lugar onde havia água, o eunuco exclamou: «Ali está água. Que me impede de ser baptizado?».
Mandou parar o carro, desceram ambos à água e Filipe baptizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do
Senhor arrebatou Filipe e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria. Filipe
encontrou-se em Azoto e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a
Cesareia.
Palavra do Senhor.

SALMO 65

A TERRA INTEIRA ACLAME O SENHOR

Povos da terra, bendizei o nosso Deus,
fazei ressoar os seus louvores.
Foi Ele quem conservou a nossa vida
e não deixou que nossos pés vacilassem. Refrão
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Meus lábios O invocaram
e minha língua O louvou. Refrão
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Ninguém pode vir a Mim, se o Pai, que Me enviou, não o trouxer; e
Eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos Profetas: ‘Serão todos instruídos por Deus’. Todo
aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a Mim. Não porque alguém tenha visto o Pai; só Aquele que
vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo: Quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o
pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do Céu,
para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão viverá
eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne que Eu darei pela vida do mundo».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

«Como posso entender se ninguém me explicar?» Com esta pergunta, o etíope toca numa questão
fundamental da transmissão da fé que é a necessidade de uma iniciação, de um caminho acompanhado que
garanta um aprofundamento progressivo por parte dos que estão a começar. Muitas vezes, é assim mesmo
que começa uma caminhada de conversão. Antes de ir à Igreja procurar um padre, muitas pessoas começam
por procurar na internet ou nos livros e por perguntar aos colegas e amigos que sabem ser cristãos. E
quantas vezes as questões que nos põem nos deixam emudecidos, sem saber que resposta dar...
Neste caso, foi uma provocação de Filipe que iniciou a conversa. Filipe estava à altura do desafio e pôde
explicar a passagem da Escritura que estavam a ler, mas e nós? Na grande maioria os católicos têm um
contacto muito superficial com as Escrituras. Desconhecem-nas mesmo. Lembro-me sempre daquela
afirmação de São Jerónimo que dizia que «desconhecer as Escrituras é desconhecer Cristo». E a verdade é
que, ao contrário dos Protestantes (dos Judeus, e mesmo dos Muçulmanos), os católicos não sentem
necessidade de aprofundar o sentido das Escrituras, de as conhecer, de as saber actualizar para si e para a
realidade que enfrentam. Muitos não sabem encontrar um versículo ou nunca leram uma linha de alguns
livros do Antigo Testamento! Como pároco, constantemente me falam na necessidade de formação, mas a
adesão nem sempre é proporcional...
Porque é que não alimentamos mais este desejo de aprofundar e rezar mais as Escrituras?

PRECES

PROPOSTAS PELO SEMINARISTA EDSON SOARES

Pelo Santo Padre, o Papa Francisco e pelo Colégio Episcopal unido a Ele que animados pelo Espírito, façam
crescer neste mundo o Reino de Deus pelo anúncio do Evangelho e pelo Batismo, oremos com fé e
esperança. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos nossos governantes que tem a difícil tarefa de tomar as decisões, para que interpelados com o
testemunho dos cristãos sejam conduzidos pelo Pai ao verdadeiro Pão que desce do céu, oremos com fé e
esperança. Ouvi-nos, Senhor.
Pelo nosso Pároco e os seus colaboradores, para que o servo humilhado e sofredor, anunciado por Filipe a
um funcionário real, continue a edificar as suas vidas com a Palavra e a fortalecer com a Eucaristia, oremos
com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos jovens da nossa comunidade que estão em discernimento vocacional, para que fiéis à vontade de
Deus procuram corresponder ao chamamento divino, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor.
Pela comunidade paroquial do Campo Grande que em tempo de provações se alimenta com o dom da
Palavra de Deus e da comunhão espiritual, para que o desejo de receber o Corpo de Cristo dê frutos de
caridade, oremos com fé e esperança. 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

