5 DE MAIO DE 2020
IV SEMANA DA PÁSCOA

PROPOSTA DE ORAÇÃO
em tempo de quarentena a partir dos textos da missa

Inha Branco, 5 Maio 2020

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

SALMO 86

POVOS DA TERRA LOUVAI O SENHOR

Naqueles dias, os irmãos que se tinham dispersado, devido à perseguição desencadeada pelo caso de
Estêvão, caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus. Houve,
contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar
também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e foi grande o
número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da Igreja de
Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a acção da graça de Deus, encheu-se
de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor, de coração sincero; era realmente um
homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé
foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta Igreja um
ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, se deu aos discípulos o nome
de «cristãos».
Palavra do Senhor.

O Senhor ama a cidade,
por Ele fundada sobre os montes santos;
ama as portas de Sião
mais que todas as moradas de Jacob.
Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Refrão
Contarei o Egipto e a Babilónia
entre os meus adoradores;
a Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali nasceram.
E dir-se-á em Sião: «Todos lá nasceram,
o próprio Altíssimo a consolidou». Refrão
O Senhor escreverá no registo dos povos:
«Este nasceu em Sião».
E irão dançando e cantando:
«Todas as minhas fontes estão em ti». Refrão

A Igreja do Campo Grande, a partir de 6 de Maio, estará aberta para oração individual:
2ª a 6ª feira: 11h-13h e 14h-16h
Domingo: 15h30-17h30
Será obrigatório o uso de máscara e o respeito pelas regras de segurança

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da Dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no
templo, sob o Pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-n’O e disseram: «Até quando nos vais trazer em
suspenso? Se és o Messias, diz- nos claramente». Jesus respondeu-lhes: «Já vo-lo disse, mas não acreditais.
As obras que Eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de Mim. Mas vós não acreditais, porque não sois
das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz: Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguemMe. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que
Mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

Numa coisa somos muito parecidos com os discípulos: nas dúvidas e na necessidade de confirmação
constante. Incapazes de tirar as suas próprias conclusões acerca do que ouviam e viam Jesus fazer, mais
uma vez lhe perguntam se é Ele o Messias.
Será que estavam impedidos de ver com os olhos do Espírito, ou será que desconfiavam da sua própria
capacidade de reconhecer a verdade quando a vêem diante de si? Passavam o tempo a pedir sinais e depois
não confiavam neles e na sua própria capacidade de os reconhecer e interpretar.
Somos assim nós também. Precisamos que tudo seja verbalizado, explicado, dissecado até que estejamos
preparados para dar o benefício da dúvida. Tantas vezes praticamos uma desconfiança militante em relação
a Jesus e às propostas de vida que nos faz. Tudo nos parece mais justo, mais passível de ser seguido, mais
atractivo do que os planos de Deus...
É motivo para nos perguntarmos porque é que O seguimos, de que maneira O amamos, como é que o que
rezamos e celebramos se integra na nossa vida...
Não vá dar-se o caso de amarmos a Deus e nunca vivermos de maneira a que Ele o perceba.

PRECES

PROPOSTAS PELA MARIANA PRESAS

Pelas pessoas que voltam ao activo, para que consigam retomar as suas vidas valorizando o que realmente
importa. Ouvi-nos, Senhor.
Para que não andemos à procura de visões excepcionais que nos convençam, mas optemos por viver a
intimidade com Deus. Ouvi-nos, Senhor.
Pelos que permanecem em confinamento, para que o vivam com paciência, resiliência e esperança. Ouvinos, 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”

ORAÇÃO

SANTO AMBRÓSIO DE MILÃO

Pai,
dai-nos sabedoria para Vos reconhecer;
desejo de Vos procurar;
paciência para Vos esperar;
um coração para Vos contemplar.
e uma vida para Vos anunciar
pelo poder do Espírito
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ámen.

A Igreja do Campo Grande, a partir de 6 de Maio, estará aberta para oração individual:
2ª a 6ª feira: 11h-13h e 14h-16h
Domingo: 15h30-17h30
Será obrigatório o uso de máscara e o respeito pelas regras de segurança

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

