
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As
multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia. De muitos
possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram
curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram
dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram
pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles: só
estavam baptizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito
Santo.
Palavra do Senhor.

Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
celebrai os seus louvores,
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras». Refrão
 
«A terra inteira Vos adore e celebre,
entoe hinos ao vosso nome».
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens. Refrão
 
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia. Refrão
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1ª LEITURA

SALMO 65

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. Reza-se o GLÓRIA.

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

A TERRA INTEIRA ACLAME O SENHOR

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

Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder, a quem quer que seja,
sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência,
para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom
procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer
o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo pelos injustos – para nos
conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.
Palavra do Senhor.

2ª LEITURA LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PEDRO

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Eu
pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o
mundo não pode receber, porque não O vê nem O conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e
está em vós. Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me verá, mas
vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e que vós estais
em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente Me ama. E quem
Me ama será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO



Pedimos te Senhor por toda a nossa Igreja, para que saiba amar e guardar os Teus mandamentos, e para que,
de portas abertas seja espaço de encontro e lugar de acolhimento. Ouvi-nos, Senhor.
 
Pedimos-Te Senhor que nos ajudes a reconhecer-Te, a dar-Te espaço, e a sabermos viver habitados por Ti.
Ouvi-nos, Senhor.
 
Pedimos-Te Senhor por todos aqueles que estão mais afastados, sozinhos e incapazes de reconhecer o Teu
espírito. Que saibamos sair ao seu encontro e ser testemunho da Tua presença. Ouvi-nos, Senhor.
 
Agradecemos-Te Senhor pelo dom da vida e pedimos-Te a sabedoria para cuidar da nossa casa comum e de
tudo aquilo que recebemos por graça. Ouvi-nos, Senhor.
 
Orienta-nos, Senhor, para sermos capazes de reduzir a poluição e a cultura do descarte, para contrariar a
deterioração da qualidade de vida humana, a degradação social e a perda de biodiversidade na nossa Casa
Comum. 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”

Espírito Santo, sois a alma da minha alma.
Eu adoro-vos humildemente.
 
Iluminai-me, fortalecei-me, conduzi-me, consolai-me.
Revelai-me os vossos desejos se isso fizer parte do plano do Eterno Deus Pai.
Fazei com que eu reconheça o que o Amor Eterno deseja de mim.
Fazei com que eu reconheça o devo fazer.
Fazei com que eu reconheça o que devo fazer.
Fazei com que eu reconheça o que devo sofrer.
Fazei com que eu reconheça o que devo aceitar, carregar e suportar.
 
Sim, Espírito Santo, fazei que a Vossa vontade seja a minha e fazei que eu reconheça a vontade do Pai.
Porque a minha vida não é mais do que um duradoiro e contínuo “sim” à vontade do Eterno Deus Pai.
Ámen.
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