
1ª LEITURA
«Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu
espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas
praças; não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega: mas proclamará
fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a
doutrina que as ilhas longínquas esperam». Assim fala o Senhor Deus, que criou e estendeu os céus,
consolidou a terra e o que ela produz, dá vida ao povo que a habita e respiração aos que sobre ela
caminham: «Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a
aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e
da prisão os que habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.

SALMO 26
O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo? Refrão
 
Quando os malvados me assaltaram
para devorar a minha carne,
foram eles, meus inimigos e adversários,
que vacilaram e caíram. Refrão
 
Se um exército me vier cercar,
o meu coração não temerá.
Se contra mim travarem batalha,
mesmo assim terei confiança. Refrão
 
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor. Refrão

PROPOSTA DE ORAÇÃO
6 DE ABRIL DE 2020

SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA SANTA

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, 6 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

O SENHOR É A MINHA LUZ E A MINHA SALVAÇÃO

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



EVANGELHO
Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos mortos.
Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta andava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com
Jesus. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e
enxugou-Lhos com os cabelos; e a casa encheu-se com o perfume do bálsamo. Disse então Judas
Iscariotes, um dos discípulos, aquele que havia de entregar Jesus: «Porque não se vendeu este perfume
por trezentos denários, para dar aos pobres?» Disse isto, não porque se importava com os pobres, mas
porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, tirava o que nela se lançava. Jesus respondeu-lhe: «Deixa-a
em paz: ela tinha guardado o perfume para o dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis
convosco; mas a Mim, nem sempre Me tereis». Soube então grande número de judeus que Jesus Se
encontrava ali e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Ele tinha
ressuscitado dos mortos. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro,
porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus.
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
"Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra", lemos na profecia de
Isaías. 
 
Esta pequena frase fez-me pensar em Jesus e na dureza da sua missão, sobretudo nesta etapa final que
agora celebramos, mas fez-me ir mais longe lembrando que o que aconteceu com Jesus derivou
precisamente do facto de Deus não desistir de nós. Nunca. Ao ponto de enviar o Filho e de consentir que
Ele desse a vida por nós.
 
Haverá algo de mais significativo na vida de alguém do que saber-se incondicionalmente amado? E será
que alguma coisa nos pode fazer caminhar com mais empenho do que termos ao nosso lado alguém
que nunca desiste de nós, por mais imperfeitos que nós sejamos? Pois é assim que Deus quer estar na
nossa vida. É assim que Ele nos ama. Para estabelecer a justiça na terra...
 
O que é que Deus considera justo? Foi-nos mostrado em Jesus. 
A justiça de Deus não se confunde com a justiça do mundo. Ela funda-se na misericórdia, na ompaixão,
na reedificação do caído, no reencontrar do perdido... sem nunca desistir de ninguém.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Por toda a Igreja, para que nunca desista de nenhum dos filhos que lhe foram confiados. Ouvi-nos,
Senhor!
 
Pelas nossas famílias e comunidades, para que sejam espaços onde se pratica a justiça à imagem de
Deus. Ouvi-nos, Senhor!
 
Pelos doentes e desprotegidos, e por todos os que lhes dão apoio, para que se sintam acompanhados de
Deus, que nunca desiste de ninguém. Ouvi-nos, Senhor.

ÀS QUAIS PODEMOS ACRESCENTAR AS NOSSAS

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. 
Assim seja.”

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

MEDITAÇÃO
Nesta narração evangélica, há um gesto sobre o qual gostaria de chamar a atenção. O gesto de Maria é
a expressão de fé e de amor grandes em relação ao Senhor: para ela não é suficiente lavar os pés do
Mestre com a água, mas unge-os com uma grande quantidade de perfume precioso, que – como
contestará Judas – se poderia ter vendido por trezentos denários; não ungiu a cabeça, como era
costume, mas os pés: Maria oferece a Jesus quanto tem de mais precioso e com um gesto de devoção
profunda. O amor não calcula, não mede, não olha a despesas, não levanta barreiras, mas sabe doar
com alegria, procura só o bem do outro, vence a mesquinhez, a avareza, os ressentimentos, os
fechamentos que o homem por vezes leva no seu coração.
 
Maria coloca-se aos pés de Jesus em atitude humilde de serviço, como fará o próprio Mestre na Última
Ceia, quando "Se levantou da mesa, tirou as vestes e, tomando uma toalha, colocou-a à cinta. Depois,
deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos" (Jo 13, 4-5), para que – disse – "como
Eu vos fiz, façais vós também" (v. 15); a regra da comunidade de Jesus é a do amor que sabe servir até à
doação da vida. E o perfume difunde-se: "a casa – anota o Evangelista – encheu-se com o cheiro do
perfume" (Jo 12, 3). O significadodo gesto de Maria, que é resposta ao Amor infinito de Deus, difunde-se
entre todos os convidados; cada gesto de caridade e de devoção autêntica a Cristo não permanece um
facto pessoal, não diz respeito só à relação entre o indivíduo e o Senhor, mas refere-se a todo o corpo da
Igreja, é contagioso: infunde amor, alegria e luz.

PAPA BENTO XVI



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
 
 


