1 DE MAIO DE 2020
MEMÓRIA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO
SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

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

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 DO GÉNESIS

SALMO 89

CONFIRMAI, SENHOR, A OBRA DAS NOSSAS MÃOS.

Disse Deus: «Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as
aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam
pela terra». Deus criou o ser humano à sua imagem,criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher.
Deus abençoou-os, dizendo: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra». Disse Deus: «Dou-vos todas as
plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com
semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os
seres vivos que se movem na terra dou as plantas verdes como alimento». E assim sucedeu. Deus viu tudo o
que tinha feito: era tudo muito bom. Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia. Assim se
completaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera e, no
sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele
descansou de todo o trabalho da criação.
Palavra do Senhor.

Antes de se formarem as montanhas
e nascer a terra e o mundo,
desde toda a eternidade
Vós, Senhor, sois Deus.
Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.
Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando...
Tende piedade dos vossos servos.
Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Manifestai a vossa obra aos vossos servos
e aos seus filhos a vossa majestade.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS
Naquele tempo,Jesus foi à sua terra e começou a ensinar os que estavam na sinagoga, de tal modo que
ficavam admirados e diziam: «De onde Lhe vem esta sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é Ele o
filho do carpinteiro? A sua Mãe não se chama Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas
irmãs não vivem entre nós? De onde Lhe vem tudo isto?». E estavam escandalizados com Ele. Mas Jesus
disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa». E por causa da falta de fé daquela
gente, Jesus não fez ali muitos milagres.
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Sabemos pelo Evangelho que o trabalho que José exercia para o sustento da sua família era o ofício de
carpinteiro. E, muito provavelmente, segundo a tradição da época, Jesus terá aprendido o mesmo trabalho
com o seu pai. Podemos, seguramente, imaginá-los lado a lado na oficina como mestre e aprendiz.
Ao mesmo tempo que a Sagrada Família é modelo para todas as famílias cristãs, também o exemplo de José
e Jesus, como carpinteiros, o é para todos nós. Isto foi o Papa João Paulo II que o ensinou no belíssimo
texto que dedicou a São José. Não é por acaso que nos aparece a figura de São José Operário no dia
dedicado aos trabalhadores.
O trabalho edifica-nos e realiza-nos como pessoas, na medida em que nos permite desenvolver as nossas
capacidades, a nossa produtividade, prover ao nosso sustento e pôr os nossos dons aos serviço dos outros.
O aprofundar da nossa humanidade está, também, ligado à atitude com que desenvolvemos o nosso
trabalho. Não será a mesma coisa fazê-lo como um peso, sem outra razão além de ganhar dinheiro, ou
desenvolvê-lo como uma missão, um projecto de desenvolvimento pessoal, ou um caminho de santificação.
De facto, há uma longa lista de mestres de espiritualidade que apontam o trabalho como oportunidade de
santificar a vida quotidiana, pondo a ênfase no facto de a santidade não depender unicamente dos
momentos de oração ou dos actos de caridade, mas estar ligada ao que fazemos no dia-a-dia.
Não temos dúvidas de que a santidade de José se fazia notar, tanto quando estava junto de Jesus no
presépio, como nos momentos em que aperfeiçoava as peças que fazia na carpintaria. Fazer o que temos de
fazer e fazê-lo o melhor que podemos fazer: esse pode muito bem ser um dos traços do santo
contemporâneo.

PRECES

PROPOSTAS PELO SEMINARISTA DUARTE FOLQUE

Pelo Papa Francisco, para que o Senhor lhe dê todos os dias, ânimo e sabedoria para nos conduzir e
inspirar. Ouvi-nos, Senhor.
Pelas famílias da nossa paróquia, que são agora verdadeiras Igrejas domésticas, para que, apesar de
privados do pão eucarístico, possam ser testemunho vivo da caridade. Ouvi-nos, Senhor.
Por todos os que se sentem chamados a uma vocação de especial consagração, para que com a graça do
Espírito saibam largar tudo e seguir Jesus. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos que não seguem Jesus e não o querem ver, para que se deixem guiar pelo seu Espírito e pela Igreja.
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 PELAS VOCAÇÕES
Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo Pastor,
caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado.
Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua voz que acalma, chama e envia.
Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a Tua coragem,
ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza,
a Tua presença que dissipa todo o medo.
Sobe para a barca da nossa vida para seres o dono do leme,
pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós.
Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor,
Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, Bom e belo Pastor.
Ámen!

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

