
1ª LEITURA
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento
aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como
escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo.
Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o
meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não
fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu
advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem
é o meu adversário? Que se apresente! O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me?
Palavra do Senhor.

SALMO 68
Por Vós tenho suportado afrontas,
cobrindo-se meu rosto de confusão.
Tornei-me um estranho para os meus irmãos,
um desconhecido para a minha família.
Devorou-me o zelo da vossa casa
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós. Refrão
 
O insulto despedaçou-me o coração
e eu desfaleço.
Esperei por compaixão e não apareceu,
nem encontrei quem me consolasse.
Misturaram-me fel na comida
e deram-me vinagre a beber. Refrão
 
Louvarei com cânticos o nome de Deus
e em acção de graças O glorificarei.
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos,
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará.
O Senhor ouve os pobres
e não despreza os cativos. Refrão

PROPOSTA DE ORAÇÃO
8 DE ABRIL DE 2020

QUARTA-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, 8 de Abril 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

PELA VOSSA GRANDE MISERICÓRDIA,
NO TEMPO DA GRAÇA, ATENDEI-ME, SENHOR.

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



EVANGELHO
Naquele tempo, um dos Doze, chamado Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes:
«Que estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus?» Eles garantiram-lhe trinta moedas de prata. A
partir de então, Judas procurava uma oportunidade para O entregar. No primeiro dia dos Ázimos, os
discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-Lhe: «Onde queres que façamos os preparativos para
comer a Páscoa?» Ele respondeu: «Ide à cidade, a casa de tal pessoa, e dizei-lhe: ‘O Mestre manda dizer:
O meu tempo está próximo. É em tua casa que Eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos’». Os
discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-Se à
mesa com os Doze. Enquanto comiam, declarou: «Em verdade, em verdade vos digo: Um de vós Me
entregará». Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar Lhe: «Serei eu, Senhor?» Jesus
respondeu: «Aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-Me. O Filho do homem vai
partir, como está escrito acerca d’Ele. Mas ai daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue!
Melhor seria para esse homem não ter nascido». Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou:
«Serei eu, Mestre?» Respondeu Jesus: «Tu o disseste».
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS
 

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
Para Judas, naquele dia tão infeliz, Jesus valia trinta moedas de prata. É uma quantia elevada para um
homem simples como Judas certamente era, mas seria o valor justo a pagar por Jesus? E haveria um?
 
Judas estava desiludido com o Mestre e com o facto de as suas expectativas não se terem concretizado.
Ele pertencia aos sicários, um grupo rebelde que organizava revoltas contra os romanos, e ao juntar-se a
Jesus talvez tenha pensado que estava a juntar-se a mais um grupo, liderado por um homem mais
carismático, com o mesmo propósito. E quando percebeu que não seria assim, que os planos de Jesus
eram outros, provavelmente pensou numa maneira fácil de não ficar completamente a perder, numa
maneira de poder, ainda, beneficiar com a situação. É muito perigoso o nosso coração desiludido,
quando o deixamos entregue às suas desilusões...
 
Nós vivemos num tempo em que a economia é a Domina (a senhora) que reina sobre tudo, ou quase
tudo. Há mesmo pessoas que consideram que tudo tem um preço pelo qual pode ser comprado ou
vendido. Naquele dia, foi Jesus - o amigo e o mestre - o objecto da transacção... Mas há coisas que não
podem ser vendidas, ou entregues, nas quais não se pode pôr um preço. Este episódio é uma
oportunidade para decidirmos aquilo de que não podemos abrir mão, que não trocamos por nada deste
mundo: pessoas, valores, convicções...
 
De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se, no fim, vier a perder a sua vida?
São Paulo diz, a certa altura, aos Coríntios, referindo-se à morte de Jesus: Fostes resgatados por um alto
preço. Para Deus, Jesus vale o preço da vida de toda a humanidade. E Judas vendeu-o por trinta moedas.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Pelo Papa Francisco, pelos Bispos e Presbíteros e por todos os que são discípulos do Senhor, para que
nunca troquem Jesus por nada deste mundo: dinheiro, poder, admiração ou prestígio. Ouvi-nos, Senhor.
 
Para que todas as pessoas descubram que nem tudo tem um preço e que as conquistas que implicam
desviar-se do caminho da verdade, da justiça e do bem, destroem a vida. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os que consideram as suas faltas de lealdade, as suas traições imperdoáveis, para que, ao
contrário de Judas, se deixem amar e perdoar por Jesus. Ouvi-nos, Senhor.
 
Por todos os que são vítimas dos negócios injustos. 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
E como acabou a história? 
 
O diabo é um mau pagador: não é um pagador confiável. Promete-lhe tudo, lhe mostra tudo e depois o
deixa sozinho em seu desespero.
 
O coração de Judas, inquieto, atormentado pela ganância e atormentado pelo amor a Jesus - um amor
que não conseguiu fazer-se amor - atormentado com essa névoa, volta aos sumos sacerdotes pedindo
perdão, pedindo salvação. “O que temos a ver com isso?” O problema é teu…”: o diabo fala assim e nos
deixa no desespero.
 
Pensemos nos muitos Judas instituídos neste mundo, que exploram as pessoas. E pensemos também no
pequeno Judas que cada um de nós tem dentro de si na hora de escolher entre lealdade ou interesse.

PAPA FRANCISCO, NA MISSA DE HOJE



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
 
 


