
Naqueles dias, a Igreja gozava de paz, por toda a Judeia, Galileia e Samaria, consolidava-se e caminhava no
temor do Senhor e crescia na consolação do Espírito Santo. Pedro, que percorria todas essas regiões, desceu
também até junto dos fiéis que habitavam em Lida. Encontrou lá, prostrado numa enxerga havia oito anos, um
homem chamado Eneias, que era paralítico. Disse-lhe Pedro: «Eneias, Jesus Cristo vai curar-te. Levanta-te e
compõe a tua enxerga». E ele pôs-se logo de pé. Todos os habi¬¬tantes de Lida e de Saron o viram e se
converteram ao Senhor. Havia em Jope, entre os discípulos, uma senhora crente chamada Tabita, que quer
dizer «Gazela». Era rica em boas obras e esmolas que fazia. Nesses dias caiu doente e morreu. Depois de a
terem lavado, depositaram-na na sala superior. Como Lida era perto de Jope e os discípulos ouviram dizer
que Pedro estava lá, enviaram-lhe dois homens com este pedido: «Vem depressa ter connosco». Pedro partiu
imediatamente com eles. Quando chegou, levaram-no à sala superior e apresentaram-se todas as viúvas,
chorando e mostrando as túnicas e mantos feitos por Gazela, enquanto estava ainda com elas. Pedro
mandou sair toda a gente, pôs-se de joelhos e orou. Depois voltou-se para a defunta e disse: «Tabita, levanta-
te». Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão e levantou-a e, chamando os fiéis
e as viúvas, apresentou-lha viva. Isto soube-se em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no
Senhor.Palavra do Senhor.

Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor. Refrão
 
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor
na presença de todo o povo.
É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis. Refrão
 
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome. Refrão
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1ª LEITURA

SALMO 115

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

BENDITO SEJA O SENHOR POR TUDO QUANTO FEZ POR MIM

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



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
Naquele dia, ao escutarem as palavras de Jesus, muitos acharam-nas duras e impossíveis de escutar e pôr
em prática e afastaram-se.
 
O mais fácil, de facto, seria que a proposta do Evangelho fosse plana, não entrasse em confronto com nada
da nossa vida e, em tudo, fosse fácil de aceitar. Mas que diferença faria isso para nós? Queremos mesmo
um Evangelho fácil, uma graça "barata", um caminho plano que não nos exija nenhuma transformação, que
não nos desafie na fé, que esteja em linha com tudo o que já se vive e faz no mundo?
 
A verdade é que a proposta de Jesus é exigente. E é difícil de aceitar porque obriga a que não vivamos
somente em função de nós mesmos e das nossas prioridades, mas que deixemos que seja Deus a ocupar o
centro das nossas vidas. É uma proposta exigente porque, às vezes, me diz que aquilo que eu desejo pode
não ser o melhor para mim...
 
Nós somos capazes de mais. Não podemos ser como as crianças com as suas birras e exigências, cegas e
surdas às razões dos adultos. Quando a Palavra for dura, quando a proposta de Jesus nos parecer
impossível de escutar, é porque toca em algum aspecto da nossa vida que tem de ser olhado de uma
maneira diferente. É uma oportunidade para uma atenção mais cuidada, mais profunda.
 
O Evangelho não é para gostar, ou deixar de gostar: é Palavra de Vida Eterna. É para viver!

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que à imagem do bom Pastor, Cristo Nosso Senhor, continue a
guardar o Seu rebanho e iluminado pelo Espírito Santo continue a contribuir para a unidade dos Cristãos.
Oremos com fé e esperança.
 
Pelo nosso Prior, pelo Padre Vítor e pelo Padre António, para que inspirados por Jesus continuem a procurar
caminhos para chegar a mais pessoas, anunciar o Evangelho de Cristo e a ser para todos a imagem de
Cristo bom Pastor. Oremos com fé e confiança.
 
Por todos aqueles que passam por maiores dificuldades nestes tempos atribulados, principalmente pelos
mais velhinhos que vivem a solidão, para que não desfaleçam e reconheçam que apenas Jesus tem
palavras de vida eterna. Oremos com fé e confiança.
     
Por todos os que não conhecem Jesus e por todos aqueles que O recusam, para que se convertam e
reconheçam que apesar da dureza das palavras de Jesus, são essas que dão espírito e vida. Oremos com fé
e confiança.
 
Pela nossa paroquia, pelos vários grupos que a compõem, para que trabalhando em conjunto procurem
sempre oferecer a todos as mesmas palavras de vida eterna que Jesus ofereceu aos Apóstolos. Oremos
com fé e confiança.
 
Por todos os jovens, particularmente pelos seminaristas da nossa paroquia, para que escutem
verdadeiramente as palavras de Jesus, que lhes pede uma vocação concreta, e lhE respondam com
generosidade e inteireza de coração. Oremos com fé e confiança.

PROPOSTAS PELO SEMINARISTA DIOGO ALEXANDRE

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”

PROPOSTA PELO PAPA FRANCISCO

Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: «Estas palavras são duras. Quem pode
escutá-las?». Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-
lhes: «Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do homem subir para onde estava anteriormente? O espírito é
que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que Eu vos disse são espírito e vida. Mas, entre vós, há
alguns que não acreditam». Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início, quais eram os que não acreditavam
e quem era aquele que O havia de entregar. E acrescentou: «Por isso é que vos disse: Ninguém pode vir a
Mim, se não lhe for concedido por meu Pai». A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não
andavam com Ele. Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir embora?» Respondeu-Lhe Simão Pedro:
«Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo
de Deus».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 



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
 
 

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!


