
1ª LEITURA

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba com
absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes».
Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos: «Que
havemos de fazer, irmãos?». Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo em
nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do
Senhor nosso Deus». E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: «Salvai-vos desta
geração perversa». Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o Baptismo e naquele dia juntaram-se
aos discípulos cerca de três mil pessoas.
Palavra do Senhor.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma. Refrão
 
Ele me guia por sendas direitas 
por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Refrão
 
Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda. Refrão
 
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Refrão
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PROPOSTA DE ORAÇÃO

3 DE MAIO DE 2020 |  IV DOMINGO DA PÁSCOA
DOMINGO DO BOM PASTOR |  DIA DAS VOCAÇÕES |  DIA DA MÃE

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.

Teresa Quinhones, 3 de Maio 2020
 

em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

O SENHOR É MEU PASTOR: NADA ME FALTARÁ.

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



2ª LEITURA
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de
Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para
que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira.
Insultado, não pagava com injúrias; maltratado, não respondia com ameaças; mas entregava-Se Àquele que
julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que,
mortos para o pecado, vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas
desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.
Palavra do Senhor.

LEITURA DA 1ª EPÍSTOLA DE SÃO PEDRO
 

EVANGELHO
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que não entra no aprisco das
ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor
das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo
seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as
ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque
não conhecem a voz dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam
o que queria dizer. Jesus continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles
que vieram antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem
entrar por Mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não
vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em
abundância».
Palavra da salvação.

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS

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.
Com Maria oremos ao Senhor
 
Por todos os sacerdotes, por todos os consagrados e consagradas, para que o Espírito os fortaleça sempre
na fidelidade às suas vocações e sejam, neste momento e sempre, imagem do Bom Pastor e testemunhas
sem medo de anunciar o amor de Deus. Com Maria oremos ao Senhor
 
Por todos os seminaristas, para que escutem verdadeiramente as palavras de Jesus, que lhes pede uma
vocação concreta, e Lhe respondam com generosidade e inteireza de coração. Com Maria oremos ao
Senhor
 
Pelos dirigentes políticos, para que procurem sempre o bem comum da sociedade humana, sendo
eloquentes, sábios e capazes de aconselhar, tentando sempre cumprir com a vocação que Deus lhes deu.
Com Maria oremos ao Senhor
 
Por todos aqueles que se sentem chamados por Deus ao discernimento vocacional, para que possam
escutar e responder à voz do bom e belo Pastor que os chama. Com Maria oremos ao Senhor
 
Por todas mães, principalmente as que estão afastadas das suas famílias devido à pandemia, que sejam
sempre exemplo de caridade e ternura. Com Maria oremos ao Senhor
 
Neste mês de Maio que agora se inicia, saibamos olhar para Nossa Senhora e ver um símbolo de paz, amor
e esperança. Com Maria oremos ao Senhor

PROPOSTAS PELO FRANCISCO CARMO PEDRO

HOMILIA | CREDO

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



PRECISAMOS 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. 
 
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!

PAPA FRANCISCO


