14 DE MAIO DE 2020
V SEMANA DA PÁSCOA | SEMANA DA VIDA
FESTA DO APÓSTOLO SÃO MATIAS
DIA DE JEJUM E ORAÇÃO

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

Naqueles dias, estavam reunidas cerca de cento e vinte pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e
disse: «Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura, pela boca de
David, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Na verdade, era um dos nossos e foi-lhe
atribuída uma parte neste ministério. Está escrito no Livro dos Salmos: ‘Fique deserta a sua morada e não
haja quem nela habite’. E ainda: ‘Receba outro o seu cargo’. É necessário, portanto, que de entre os homens
que estiveram connosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o baptismo
de João até ao dia em que do meio de nós foi elevado ao Céu, um deles se torne connosco testemunha da
sua ressurreição». Apresentaram dois: José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias. E oraram,
dizendo: «Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes dois escolhestes
para ocupar, no ministério apostólico, o lugar que Judas abandonou, a fim de ir para o seu lugar». Deitaram
sortes sobre eles e a sorte caiu em Matias que foi agregado aos onze Apóstolos.
Palavra do Senhor.

SALMO 112

O SENHOR FÊ-LO SENTAR-SE COM OS GRANDES DO SEU POVO

Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.
Desde o nascer ao pôr do sol,
seja louvado o nome do Senhor.
O Senhor domina sobre todos os povos,
a sua glória está acima dos céus.
Quem se compara ao Senhor nosso Deus,
que tem o seu trono nas alturas
e Se inclina lá do alto
a olhar o céu e a terra?
Levanta do pó o indigente
e tira o pobre da miséria,
para o fazer sentar com os grandes,
com os grandes do seu povo.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como
Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas, para que
a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns
aos outros, como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois
meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz
o seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós
que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis
uns aos outros».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Matias é escolhido para integrar o grupo dos Apóstolos. Foi a primeira escolha, no seio da comunidade
cristã, de um sucessor de um Apóstolo, de um bispo, como nós dizemos hoje.
Os servidores da Igreja são escolhidos de entre os que são reconhecidos pela comunidade cristã, que os
indica para que Deus os escolha. Claro que hoje em dia estes processos acontecem de maneira diferente,
mas sabemos é sempre Deus que faz a Sua escolha, que mostra o Seu caminho através da Igreja.
Os que foram apresentados acompanhavam Jesus de há muito, desde o Baptismo de João. Eram
reconhecidos como homens justos e fiéis, tinham boa reputação. Nas sortes, Deus acabou por fazer recair a
escolha sobre Matias. Nem sempre somos capazes de aceitar as escolhas que Deus faz. Gostaríamos
sempre de ver avançar candidatos, de criar listas, de ir a eleições... Gostaríamos sempre que os candidatos
apresentados obedecessem aos nossos critérios, como se nós escolhêssemos melhor do que o Espírito
Santo. E, por isso, aderimos consoante a decisão agrada ou não aos nossos critérios. Essa atitude não é
eclesial, porque não é eclesial querer moldar tudo à minha medida.
A Igreja é conduzida pelo Espírito: clero e leigos. E todos somos chamados a deixar-nos conduzir por Ele.

PRECES

PROPOSTAS PELO JOSÉ CÂNDIDO

Senhor Jesus, o Evangelho de hoje interpela-nos a amar-nos uns aos outros como Tu nos amas. Ajuda-nos a
crescer neste amor fraterno e nesta entrega generosa aos outros. Ouvi-nos Senhor.
Senhor Jesus, hoje festejamos São Matias, um dos Teus Apóstolos. Ajuda-nos a seguir o seu exemplo e a
sermos cada vez mais Teus Apóstolos. Ouvi-nos Senhor.
Senhor Jesus, hoje rezamos em nossas casas para que amanhã possamos voltar a estar em comunidade.
Ajuda a nossa comunidade do Campo Grande a ultrapassar estes tempos e a viver cada vez mais unida a Ti.
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”

MEDITAÇÃO

SANTA FAUSTINA KOWALSKA

A misericórdia de Deus é sempre insondável e inesgotável, como é insondável o próprio Deus.
Ainda que me valesse das palavras mais veementes para expressar essa misericórdia de Deus, tudo isso
nada seria em comparação com o que ela é na realidade.
Ó Jesus, fazei o meu coração sensível a cada sofrimento do meu próximo, seja da alma ou do corpo.
Ó meu Jesus, sei que Vós procedeis connosco como nós procedemos com o próximo.
Meu Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso misericordioso coração.
Jesus, ajudai-me a passar pela vida fazendo o bem a todos.

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

