4 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, 4 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 DE EZEQUIEL

Assim fala o Senhor Deus: «Vou tirar os filhos de Israel do meio das nações para onde foram, vou reunilos de toda a parte, para os reconduzir à sua terra. Farei deles um só povo, na sua terra, nas montanhas
de Israel, e um só rei reinará sobre todos eles. Nunca mais tornarão a ser duas nações, nem ficarão
divididos em dois reinos. Não voltarão a manchar-se com os seus ídolos, com todas as suas
abominações e pecados. Hei-de livrá-los de todas as infidelidades que cometeram e hei-de purificá-los,
para que sejam o meu povo e Eu seja o seu Deus. O meu servo David será o seu rei, o único pastor de
todos eles. Caminharão segundo os meus mandamentos e obedecerão às minhas leis, pondo-as em
prática. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacob, a terra em que moraram os vossos pais. Aí
habitarão eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre; e o meu servo David será o seu
soberano para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna entre Mim e eles. Hei-de
estabelecê-los, hei-de multiplicá-los e colocarei no meio deles o meu santuário para sempre. A minha
morada será no meio deles: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que Eu sou o
Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre».
Palavra do Senhor.

SALMO JR31

COMO O PASTOR GUARDA O SEU REBANHO,
ASSIM NOS GUARDA O SENHOR

Escutai, ó povos, a palavra do Senhor
e anunciai-as às ilhas distantes:
Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo
e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho. Refrão
O Senhor resgatou Jacob
e libertou-o das mãos do seu dominador.
Regressarão com brados de alegria ao monte Sião,
acorrendo às bênçãos do Senhor. Refrão
A virgem dançará alegremente,
exultarão os jovens e os velhos.
Converterei o seu luto em alegria
e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. Refrão

EVANGELHO

GONÇALVES
DE PADRE
NOSSOHUGO
SENHOR
JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Naquele tempo, muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, para lhe apresentarem condolências pela
morte de Lázaro, ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando-o dos mortos, acreditaram n’Ele. Alguns
deles, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Então os príncipes dos
sacerdotes e os fariseus reuniram conselho e disseram: «Que havemos de fazer, uma vez que este
homem realiza tantos milagres? Se O deixamos continuar assim, todos acreditarão n’Ele; e virão os
romanos destruir-nos o nosso Lugar santo e toda a nação». Então Caifás, que era sumo sacerdote
naquele ano, disse-lhes: «Vós não sabeis nada. Não compreendeis que é melhor para nós morrer um só
homem pelo povo do que perecer a nação inteira?» Não disse isto por si próprio; mas, porque era sumo
sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação; e não só pela nação, mas
também para congregar na unidade todos os filhos de Deus que andavam dispersos. A partir desse dia,
decidiram matar Jesus. Por isso Jesus já não andava abertamente entre os judeus, mas retirou-Se para
uma região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com os discípulos.
Entretanto, estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos subiram da província a Jerusalém, para se
purificarem, antes da Páscoa. Procuravam então Jesus e perguntavam uns aos outros no templo: «Que
vos parece? Ele não virá à festa?»
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO

PADRE HUGO GONÇALVES

"É melhor para nós morrer um só homem pelo povo do que perecer a nação inteira". É assim que se vai
desenhando o plano daqueles que hão-de condenar Jesus.
Na Páscoa Judaica, desde a saída do Egipto era costume sacrificar um cordeiro, como está mandado na
Lei. Um cordeiro novo, sem defeito, oferecido ao Senhor como garantia e gratidão pela Aliança
celebrada entre Deus e Israel. Mas no Yom Kippur, o Dia da Expiação, em que o povo é chamado ao
arrependimento pelos seus pecados, era oferecido a Deus um bode expiatório, um sacrifício destinado a
obter o perdão para todo o povo.
O que se começa a desenhar nestas palavras expressas pelo Sumo Sacerdote é parecido com isto, mas
nada tem de religioso na intenção que ocupa o coração daquele homem. O que está em causa é livrar-se
de Jesus, de um incómodo, de alguém que punha em causa as suas posições, a sua autoridade e,
também, a sua riqueza. Estavam cegos, mas a sua cegueira haveria de revelar-se ironicamente certa.
Jesus é um único homem sobre o qual os pecados de todos recaírão. Oferecido o inocente, em vez de
todos os culpados. A Vida entrega-se pela nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo, que expia o pecado de toda a humanidade, o verdadeiro sacrifício pascal.
O Sumo Sacerdote queria livrar-se de um problema e não percebeu que o ardil que ele montou para
Jesus, serviria de instrumento à vontade do Pai. O pecado transformado por Deus em caminho de
salvação.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco - diz São Paulo - Ele morreu por nós quando ainda
éramos pecadores.

PRECES
As orações de hoje são propostas pela Ana Ferro. Podemos acrescentar as nossas.
Pelo Papa Francisco e por toda a Igreja, em especial pelos padres da nossa comunidade: P. Hugo, P. Vítor
e P. António para que o Senhor os proteja nestes momentos tão difíceis que estamos a viver, para com
eles podermos continuar a ser um só povo a seguir Jesus. Ouvi-nos Senhor.
Por todos aqueles que estão doentes para que não se esqueçam que são muito queridos aos olhos de
Deus e que Ele nunca nos abandona. Ouvi-nos Senhor.
Por todos nós, para que no meio desta pandemia, consigamos tirar grandes lições de SOLIDARIEDADE e,
assim, conseguirmos uma maior UNIDADE entre todos. 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.”

MEDITAÇÃO

HENRY NOUWEN

A comunhão significa tornarmo-nos como Ele. Com Ele somos pregados à cruz, com Ele somos metidos
no sepulcro, com Ele somos ressuscitados e caminhamos lado a lado como viajantes perdidos na sua
caminhada. A comunhão, a nossa identificação com Cristo, conduz-nos a um novo reino de ser, impelenos a entrar no Reino. Aí, as velhas distinções entre a felicidade e tristeza, êxito e fracasso, louvor e
acusação, saúde e doença, vida e morte deixam de existir.

Aí, já não pertencemos ao mundo que continua a dividir, a julgar, a separar e a avaliar. Aí pertencemos a
Cristo e Cristo pertence-nos a nós, e com Cristo pertencemos a Deus.

