
Naqueles dias, chegaram uns judeus de Antioquia e de Icónio, que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e
arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele
ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado a
boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a
Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, «porque
– diziam eles – temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus». Estabeleceram anciãos
em cada Igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em
quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra
em Perga e desceram até Atalia. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça
de Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram tudo o que Deus
fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos.
Palavra do Senhor.

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem e glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos; Refrão
 
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. Refrão
 
Cante a minha boca os louvores do Senhor
e todo o ser vivo bendiga eternamente
o seu nome santo. Refrão

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como
a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, mas
voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do
que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito
convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra Mim, mas é para que o mundo
saiba que amo o Pai e faço como o Pai Me ordenou».
Palavra da salvação.

PROPOSTA DE ORAÇÃO

12 DE MAIO DE 2020
V SEMANA DA PÁSCOA |  SEMANA DA VIDA
 
 
 

1ª LEITURA

SALMO 144

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.

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

AQUELES QUE VOS AMAM, SENHOR
PROCLAMEM A GLÓRIA DO VOSSO REINO

Se quiser incluir a sua intenção na missa, ligue-nos até às 18h para 916 329 372

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 



Os Actos dos Apóstolos vão-nos contando como foi o início da Igreja e como os Apóstolos se empenharam
tanto na evangelização. O foco dos relatos está em cada pequena conquista, em cada sinal dado, em cada
conversão e adesão à fé, mas para chegar aí os Apóstolos passaram por muitas privações e mesmo
violência. No episódio de hoje, vemos como Pedro foi deixado como morto. Seria de esperar que voltasse
atrás, que desistisse... Mas não! Seguiu adiante focado na sua missão. Para eles, o que contava a cada dia
era saberem que cada pessoa precisa de alguém que lhe fale de Jesus, que lhe dê a conhecer o Seu Amor...
 
É um grande exemplo para mim, como padre. É um grande exemplo para todos nós, como cristãos.

Senhor Deus Pai, a vida da pessoa humana desenvolve-se e recria-se de forma multifacetada e holística;
pedimos-te que não falte a cada um dos teus filhos o afeto, a espiritualidade, a estimulação cognitiva e
física, e o alimento para uma Vida maior. Ouvi-nos, Senhor.
 
Senhor Jesus, viver como Tu não é fácil, e pedimos-Te esperança e resiliência para perseguir aquilo em que
acreditamos independentemente dos resultados imediatos. Ouvi-nos, Senhor.
 
Senhor Espírito Santo, a paz é uma construção dinâmica alicerçada na justiça e no Amor. Dá-nos a
capacidade de construir a paz todos os dias. Ouvi-nos, Senhor.

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. Amen”

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos
A paz sem vencedor e sem vencidos
Que o tempo que nos deste seja um novo
Recomeço de esperança e de justiça
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos
 
A paz sem vencedor e sem vencidos
 
Erguei o nosso ser à transparência
Para podermos ler melhor a vida
Para entendermos vosso mandamento
Para que venha a nós o vosso reino
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos
 
A paz sem vencedor e sem vencidos
 
Fazei Senhor que a paz seja de todos
Dai-nos a paz que nasce da verdade
Dai-nos a paz que nasce da justiça
Dai-nos a paz chamada liberdade
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos
 
A paz sem vencedor e sem vencidos
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