13 DE MAIO DE 2020
V SEMANA DA PÁSCOA | SEMANA DA VIDA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

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 DO APOCALIPSE DE SÃO JOÃO

O templo de Deus abriu-se no Céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no Céu um sinal
grandioso: uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça.
Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no Céu outro sinal: um
enorme dragão cor de fogo,com sete cabeças e dez chifrese nas cabeças sete diademas.A cauda arrastava
um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava
para ser mãe, para lhe devorar o filho, logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há-de reger todas as
nações com ceptro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o
deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no Céu: «Agora
chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu Ungido».
Palavra do Senhor.

SALMO 44

ESCUTA E INCLINA-TE DIANTE DO SENHOR

Ouve, filha, vê e presta atenção,
esquece o teu povo e a casa de teu pai.
De tua beleza se enamora o Rei,
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. Refrão
A filha do Rei avança cheia de esplendor:
de brocados de ouro são os seus vestidos.
Com um manto multicor é apresentada ao Rei,
seguem-na as donzelas, suas companheiras. Refrão
Cheias de entusiasmo e alegria,
entram no palácio do Rei.
Em lugar de teus pais, terás muitos filhos;
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS
Naquele tempo,enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse:
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre e Te amamentou ao seu peito». Mas Jesus respondeu:«Mais felizes
são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Hoje é um dia de especial alegria! Celebramos Nossa Senhora de Fátima e o aniversário da sua primeira
aparição aos três pastorinhos na Cova da Iria. E a alegria está no facto de Nossa Senhora ter vindo ao nosso
encontro com uma mensagem de esperança e paz. As aparições aconteceram numa época de muitas
convulsões sociais e políticas, em plena 1ª Guerra Mundial. Nessa altura, não havia meios de comunicação
como hoje e as notícias do que estava distante não surgiam com a mesma rapidez com que surgem hoje - o
outro lado do mundo está à distância de um clique. Mas as pessoas bem sentiram na pele o que é enviar um
filho, um marido, um pai para a guerra...
Nossa Senhora escolheu três crianças do mais simples que havia para serem portadoras da mensagem. As
verdades reveladas aos pequeninos, evocando o texto evangélico, ecoaram por todos os cantos da terra e
Fátima tornou-se global: o altar do mundo, como diria o Papa.
Jacinta, Francisco e Lúcia são três raios de luz no meio da escuridão que, tantas vezes, se abate sobre o
mundo e sobre nós. O espanto que tomou conta daquelas crianças, o entusiasmo por aquela Senhora, o
amor que desenvolveram por Nosso Senhor e pela humanidade inteira, a valentia com que estavam dispostos
a perder a vida para não faltarem à verdade, o seu desejo e certeza do Céu... tanto, tanto!
Amar Nossa Senhora, amar Fátima é acolher a mesma luz que envolveu os Pastorinhos e ir pelas estradas a
alumiar a escuridão.

PRECES

PROPOSTAS PELA MARIA JOÃO CRUZ

Pela multidão de fiéis que hoje gostaria de estar fisicamente em Fátima, para que o facto de não poder estar
presente dessa forma a acompanhar as cerimónias do dia seja vivido como uma oração e oferenda de amor,
agradável à Mãe do Céu e a Deus nestes tempos de calamidade. Ouvi-nos Senhor.
Por todas as pessoas que nestes tempos perderam os seus empregos, os seus rendimentos e vivem a
ansiedade da incerteza do dia de amanhã, para que encontrem sujeitos capazes de os auxiliar, ainda que
tenham que partilhar o pouco ou muito que possuem, e assim ninguém se sinta só e abandonado nesta crise.
Ouvi-nos Senhor.
Por todos os cristãos, para que agradem a Jesus, esforçando-se por ter um coração puro e feliz como o de
Maria, meditando a Palavra de Deus no seu coração e procurando formas de a praticar nas circunstâncias
particulares do seu dia-a-dia. 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 PAPA BENTO XVI

Santos Francisco e Jacinta,
que fizestes da vida uma doação a Deus
e uma partilha com os outros,
ajudai-me a abrir o coração à universalidade do amor,
e a construir assim a civilização do Amor e da Paz.
Intercedei por mim
para que a Mãe possa transplantar no meu coração
o Amor de Deus que arde no seu
e apressar o Triunfo do seu Imaculado Coração.

PRECISAMOS MAIS DO QUE NUNCA DA SUA AJUDA
PODE AJUDAR ATRAVÉS DO IBAN PT50 0033 0000 50062504810 05
Saiba mais em www.igrejacampogrande.pt/donativo

