
Naqueles dias, os Apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a
palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a
discutir com ele, dizendo: «Tu entraste em casa dos incircuncisos e comeste com eles». Pedro começou
então a expor-lhes tudo por ordem: «Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em êxtase uma visão:
Era um objecto semelhante a uma toalha que descia do Céu, presa pelas quatro pontas, e chegou até junto de
mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi
então uma voz que me dizia: ‘Levanta-te, Pedro; mata e come’. Mas eu respondi: ‘De modo nenhum, Senhor,
porque na minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro’. Pela segunda vez, falou a voz lá do Céu:
‘Não chames impuro ao que Deus purificou’. Isto sucedeu por três vezes e depois tudo foi novamente retirado
para o Céu. Nisto, apresentaram-se três homens na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha
presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles sem hesitar. Foram também comigo estes seis
irmãos aqui presentes e entrámos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um Anjo
apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: ‘Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o
sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras, pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família’.
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Lembrei-me então
das palavras que o Senhor dizia: ‘João baptizou com água, mas vós sereis baptizados no Espírito Santo’. Se
Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para
poder opor-me a Deus?» Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo:
«Portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida».
Palavra do Senhor.

Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei contemplar a face de Deus? Refrão
 
Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário. Refrão
 
E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus. Refrão
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1ª LEITURA

SALMO 41

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

A MINHA ALMA TEM SEDE DO DEUS VIVO

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

Inha Branco, 4 Maio 2020



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
Ao meditar o Salmo 41(42), que a liturgia nos convida a rezar hoje, não pude deixar de fazer um paralelismo
com a situação que estamos a viver e com o desejo que muitos católicos têm de voltar a participar na
Eucaristia, estando presentes e comungando sacramentalmente.
 
Foi a esse alimento que o Bom Pastor nos conduziu, é esse o único nutriente capaz de saciar plenamente a
nossa fome de Deus. Eu, que celebro a missa todos os dias, sinto falta da comunidade reunida, sinto falta
das respostas e das orações ditas a uma só voz, sinto falta, como bem disse o Papa Francisco, do "cheiro a
ovelha". 
 
Sei que tudo isto causa muito sofrimento psicológico, afectivo e espiritual, mas temos de suportar por mais
algum tempo este exílio. Sim, hoje dei comigo a pensar no povo quando foi levado para a Babilónia, privado
do culto, da terra prometida e da proximidade com o Templo (o povo judeu ainda hoje vive privado do templo
e de um lugar onde apresentar ao Senhor os sacrifícios). 
 
De facto, a nossa alma suspira com sede de Deus e perguntamo-nos quando chegará esse dia, e em que
circunstâncias chegará... Mais um pouco e veremos. Permaneçamos na confiança, procuremos a
proximidade com o Senhor, adorêmo-lo em Espírito e Verdade, desejemos ardentemente comer com Ele a
Páscoa que celebramos em cada Eucaristia. Agora é tempo de permanecer. Não é tempo de vociferar, não é
tempo de nos distrairmos e de irmos a reboque do desânimo e do descontentamento. É tempo de darmos
ouvidos aos nossos bispos, é tempo de confiarmos, é tempo de continuarmos a proteger-nos desta ameaça.
 
Virá o dia em que poderemos dizer com o salmo: "Irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha alegria!"

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES
Senhor, protege e ilumina o Papa Francisco, para que, tal como Jesus O Bom Pastor, reúna todos  no Teu
amor. Ouvi-nos, Senhor.
 
Senhor, enche o coração dos cristãos  de alegria e de sabedoria, para que,  iluminados e conduzidos pelo
Espírito Santo, não se cansem de   levar a Boa Nova de Jesus a todos os homens, sobretudo aos que andam
mais afastados ou nem sequer Te conhecem, pois a salvação é para todos. Ouvi-nos, Senhor.
 
Senhor, que nenhum dos que sofrem a solidão, a tristeza, a doença, a guerra ou a privação de bens
essenciais, seja esquecido , encontrando  em cada um de nós sentimentos e gestos de compaixão e partilha
como Jesus nos ensinou. Ouvi-nos, Senhor

PROPOSTAS PELA ANA ZINCKE

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, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O
mercenário, como não é pastor nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor:
conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me, do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu
conheço o Pai; Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e
preciso de as reunir; elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só Pastor. Por isso o Pai Me
ama: porque dou a minha vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente.
Tenho o poder de a dar e de a retomar: foi este o mandamento que recebi de meu Pai».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 

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!



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
 
 


