25 DE MAIO DE 2020
VII SEMANA DA PÁSCOA

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 18h 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

Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns
discípulos e perguntou-lhes: «Recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé?». Eles responderam-lhe:
«Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo». Paulo perguntou: «Então, que baptismo recebestes?». Eles
responderam: «O baptismo de João». Disse-lhes Paulo: «João administrou um baptismo de penitência,
dizendo ao povo que acreditasse n’Aquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus». Depois de ouvirem
estas palavras, receberam o Baptismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o
Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens.
Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante três meses, argumentando de modo
convincente sobre o reino de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO 67

POVOS DA TERRA, CANTAI AO SENHOR

Levanta-Se Deus, dispersam-se os inimigos
e fogem diante deles os que O odeiam.
Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam,
assim perecem os ímpios à vista de Deus. Refrão
Os justos exultam na presença de Deus,
exultam e transbordam de alegria.
Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome;
o seu nome é Senhor: exultai na sua presença. Refrão
Pai dos órfãos e defensor das viúvas
é Deus na sua morada santa.
Aos abandonados Deus prepara uma casa,
conduz os cativos à liberdade. Refrão

EVANGELHO

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: «De facto agora falas abertamente, sem enigmas. Agora
vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém Te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de
Deus». Respondeu-lhes Jesus: «Agora acreditais? Vai chegar a hora – e já chegou – em que sereis dispersos,
cada um para seu lado, e Me deixareis só; mas Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto, para
que em Mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações. Mas tende confiança: Eu venci o mundo».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

A passagem dos Actos dos Apóstolos de hoje mostra-nos o primeiro contacto de Paulo com os cristãos de
Éfeso. Bem sabemos que a comunidade de Éfeso será muito importante para Paulo nas suas missões e é
também uma das que recebem as suas cartas.
Apesar de serem discípulos, apenas tinham recebido o baptismo de João, que era um baptismo de
penitência. Não tinham sequer ouvido falar do Espírito Santo, ou seja, não tinham ainda renascido pela água
e pelo Espírito para viverem a Vida nova da Graça.
É inestimável o dom do Espírito. É inestimável o que Ele faz acontecer em nós.
Estamos a caminhar para o Pentecostes e, por isso, temos aqui uma oportunidade de rezar ao Espírito Santo
que recebemos no baptismo e que se renova em nós a cada sacramento celebrado. Peçamos que derrame
sobre nós os seus sete dons, e que faça que a nossa vida produza os seus frutos.
Não vivamos como quem não se sabe ou não se sente habitado pelo Espírito. Deus em nós e nós em Deus:
não há tesouro maior. Tesouro confiado aos vasos de barro que nós somos.
No Evangelho, Jesus volta a falar das dificuldades e da dispersão a que os discípulos estariam sujeitos,
deixando-O só. Penso muito se não haverá, nas nossas vidas, tantos momentos em que dispersamos, em
que recuamos, deixando Jesus sozinho a tentar fazer alguma coisa pela nossa vida.
Uma vida com sentido é um trabalho de equipa: eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os outros que comigo
partilham a vida.

PRECES

PROPOSTAS PELA LUÍSA ALBUQUERQUE

Senhor, dai-nos a capacidade de nos adaptarmos às exigências próprias deste tempo de pandemia. Ouvi-nos,
Senhor.
Dai-nos a alegria que um cristão deve demonstrar, sabendo como fazê-lo nas pequenas coisas com que tão
bem nos sabeis presentear. Ouvi-nos, Senhor.
Que Maria, Vossa Mãe, nos proteja para conseguirmos levar o mais longe possível a nossa missão na terra.
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

IRMÃO ROGER, TAIZÉ

Jesus Cristo, se não tivesses ressuscitado, a quem iríamos para descobrir um reflexo de Deus?
Se não tivesses ressuscitado, não estaríamos juntos à procura da Tua comunhão, não encontraríamos em Ti
o perdão, a reconciliação, as fontes de onde jorram as renovações interiores.
Se não tivesses ressuscitado, onde iríamos buscar energias para Te escolher sempre de novo?

AJUDE-NOS COM
O SEU DONATIVO
PODE AJUDAR ATRAVÉS DO IBAN
PT50 0033 0000 50062504810 05
Saiba mais em
www.igrejacampogrande.pt/donativo

