27 DE MAIO DE 2020
VII SEMANA DA PÁSCOA

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, disse Paulo aos anciãos da Igreja de Éfeso: «Tende cuidado convosco e com todo o rebanho,
do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes para apascentardes a Igreja de Deus, que Ele adquiriu com o
sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois da minha partida, se hão-de introduzir entre vós lobos
devoradores que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se hão-de erguer homens com palavras
perversas, para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes e lembrai-vos que, durante três
anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora entrego-vos a Deus e à palavra
da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não
desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas
necessidades e às dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos
acudir aos mais fracos; e recordo-vos as palavras do Senhor Jesus: ‘Há mais felicidade em dar do que em
receber’». Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao
pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados sobretudo por ele lhes ter dito que não mais
tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco.
Palavra do Senhor.

SALMO 67

POVOS DA TERRA, CANTAI AO SENHOR

Mostrai, Senhor, o vosso poder,
confirmai o que por nós fizestes.
No vosso templo, em Jesrusalém,
os reis vos oferecem presentes. Refrão
Reinos da terra, cantai a Deus,
entoai hinos ao Senhor,
a Ele que avança pelos céus altíssimos
e faz ouvir a sua voz poderosa. Refrão
Sobre Israel resplandece a sua majestadee
nas nuvens está o seu poder.
O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo.
Bendito seja Deus. Refrão

EVANGELHO

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo: «Pai santo, guarda-os em teu nome, o
nome que Me deste, para que sejam um, como Nós. Quando Eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o
nome que Me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição; e assim se cumpriu
a Escritura. Mas agora vou para Ti; e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da
minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, como Eu não sou do
mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como Eu não sou
do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo. Eu consagro-Me por eles, para que também eles sejam consagrados na
verdade».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Esta atitude dos Efésios, ao ver partir Paulo, fez-me lembrar aqueles momentos em que as comunidades
paroquiais se entristeceram ao ver partir um pastor que as acompanhou com proximidade, solicitude e
fidelidade.
Assisti várias vezes a momentos desses, quer porque esses padres receberam outras missões, quer nos
casos em que faleceram prematuramente. Estas manifestações são muito mais do que gestos simplesmente
humanos, são momentos eclesiais. Manifestam a gratidão por alguém que, de facto, gastou a sua vida para
dar a conhecer Jesus e para acompanhar a comunidade no Seu seguimento. São incontáveis as vidas
tocadas e transformadas por um bom pastor, e estou certo de que todos nós tivemos um em algum momento
das nossas vidas. Sentir a partida, mas não lhe pôr entraves, tal como Nossa Senhora sentiu a entrega de
Jesus mas não a tentou impedir. Saber que aquela pessoa está ligada à missão da Igreja, onde quer que ela
se desenvolva. Isso é ser Igreja.
Rezemos por todos os pastores e por todas as comunidades. Para que aprendam a amar e a acolher o amor,
sem criar dependências humanas, ou laços meramente superficiais, mas a construírem sempre sobre a rocha
firme que é Jesus. Que não haja prisões que impeçam de seguir adiante sempre que o Espírito chamar.
E que a memória e a gratidão, sejam a certeza de que Jesus se faz próximo e cuida de nós.

PRECES

PROPOSTAS PELA SANDRA CALHEIROS

Senhor, ajuda-nos a sermos diariamente testemunhas do teu amor. Ouvi-nos Senhor.
Senhor, peço-te por todos os que sofrem e desanimam, para que encontrem fortaleza no mesmo Espírito
que inspirou os Apóstolos. Ouvi-nos, Senhor.
Senhor, peço-te pela nossa Comunidade, que continue a viver este tempo com fé e esperança. 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

MADRE TERESA DE CALCUTÁ

A oração começa pelo silêncio interior.
Se queremos rezar, temos de aprender a escutar primeiro porque Deus fala no silêncio do coração. E para
sermos capazes de viver este silêncio e ouvir Deus, temos e ter um coração límpido, que O pode ver e
escutar. E Ele escuta.
A oração não é sofrimento, nem pode constranger-nos ou perturbar-nos. A oração é um manancial e alegria.
Alegro-me ao falar com o meu Pai e com Jesus, a que pertenço de corpo e alma, de espírito e coração.
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