
1ª LEITURA
Terras de Além-Mar, escutai-me; povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre
materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada,
abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua
aljava. E disse-me: «Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória». E eu dizia: «Cansei-
me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças». Mas o meu direito está no Senhor e a
minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio
materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de Lhe restaurar as tribos de Jacob e reconduzir os
sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento diante do Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me
então: «Não basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os
sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins
da terra». Palavra do Senhor.

SALMO 70
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me. Refrão
 
Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador. Refrão
 
Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector. Refrão
 
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.Refrão
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em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

A MINHA BOCA PROCLAMARÁ A VOSSA SALVAÇÃO

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



EVANGELHO
Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-Se intimamente perturbado e declarou:
«Em verdade, em verdade vos digo: Um de vós Me entregará». Os discípulos olhavam uns para os outros,
sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predilecto de Jesus, estava à mesa, mesmo a seu
lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: «Pergunta-Lhe a quem Se refere». Ele inclinou-Se sobre o peito de
Jesus e perguntou Lhe: «Quem é, Senhor?» Jesus respondeu: «É aquele a quem vou dar este bocado de
pão molhado». E, molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois
de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse- lhe Jesus: «O que tens a fazer, fá-lo depressa». Mas nenhum
dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa
comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: «Vai comprar o que precisamos para a festa»; ou
então, que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era
noite. Depois de ele sair, Jesus disse: «Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado n’Ele.
Se Deus foi glorificado n’Ele, também Deus O glorificará em Si mesmo e glorificá l’O-á sem demora. Meus
filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-Me e, assim como disse aos
judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde Eu vou». Perguntou-Lhe Simão Pedro: «Para
onde vais, Senhor?». Jesus respondeu: «Para onde Eu vou, não podes tu seguir-Me por agora; seguir-Me-
ás depois». Disse-Lhe Pedro: «Senhor, por que motivo não posso seguir-Te agora? Eu darei a vida por Ti».
Disse-Lhe Jesus: «Darás a vida por Mim? Em verdade, em verdade te digo: Não cantará o galo, sem que
Me tenhas negado três vezes».  Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
«Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças», dizia Isaías no seu momento de
desilusão...
 
Isto fez-me pensar no que nos pode fazer chegar a considerar a inutilidade do nosso serviço, o cansaço
das nossas acções e a lamentar a magra recompensa pelas forças empenhadas na nossa missão em
Igreja e junto dos outros. Acontece muitas vezes! E penso que tem a ver com o foco para o qual se dirige
o nosso olhar e de quem, ou de quê, esperamos receber recompensa (e se esperamos recompensa!).
 
O que faria Jesus, na situação que o Evangelho relata hoje, se vivesse nesta lógica? Tudo o que Ele fez ia
acabar com a traição de Judas, com a negação de Pedro, com a paixão e a morte... certamente, teria a
tentação de desistir. Mas, como ensina também Isaías, o nosso merecimento está no Senhor e é também
dele que vêm as forças e a criatividade para seguirmos em frente. Essa é a base segura de tudo!
 
Farei de ti a luz das nações, diz o Senhor, pois que brilhe em nós essa luz!
 
 
 
 
 
 
 

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Pela Igreja, chamada a ser luz das nações e anunciadora da salvação a todos os povos, para que se
esforce por chegar aos mais longínquos e aos impedidos de professar livremente a fé. Ouvi-nos, Senhor!
 
Por todos os profissionais de saúde, neste Dia Mundial da Saúde, para o Senhor seja o médico que lhes
restitui as forças e conforta os seus corações. Ouvi-nos, Senhor!
 
Pelos que se sentem que se cansam inutilmente ao ver os fracos resultados da sua acção, ou pelos que
se cansam de não obterem recompensa, para que busquem merecimento e prémio no Amor do Senhor.
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
Queridos irmãos e irmãs, que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o
abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no
mundo, para amar a Ele e aos outros: o resto passa, isto permanece. 
 
O drama que estamos a atravessar impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em
coisas de pouco valor; a redescobrir que a vida não serve, se não se serve. Porque a vida mede-se pelo
amor. 
 
Então, nestes dias da Semana Santa, em casa, permaneçamos diante do Crucificado, medida do amor de
Deus por nós. Diante de Deus, que nos serve até dar a vida, peçamos a graça de viver para servir.
Procuremos contactar quem sofre, quem está sozinho e necessitado. 
 
Não pensemos só naquilo que nos falta, mas no bem que podemos fazer.

PAPA FRANCISCO, NO DOMINGO DE RAMOS



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
 
 


