6 DE MAIO DE 2020
IV SEMANA DA PÁSCOA

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

Inha Branco, 6 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 66

LOUVADO SEJAIS, SENHOR, PELOS POVOS DE TODA A TERRA

Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saulo cumprirem a sua
missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos. Na Igreja de
Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaen, irmão
colaço do tetrarca Herodes e Saulo. Estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito
Santo: «Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei». Então, depois de terem jejuado e orado,
impuseram-lhes as mãos e deixaram- nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a
Selêucia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamina, começaram a anunciar a palavra de
Deus nas sinagogas dos judeus.
Palavra do Senhor.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação. Refrão
Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra. Refrão
Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: «Quem acredita em Mim não é em Mim que acredita, mas n’Aquele
que Me enviou; e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele
que acredita em Mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou Eu
que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem Me rejeita e não acolhe as minhas
palavras tem quem o julgue: a palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque Eu não falei por Mim
próprio: o Pai, que Me enviou, é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E Eu sei que o seu
mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que Eu digo, digo-as como o Pai Mas disse a Mim».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

«Não vim para julgar o mundo, mas para o salvar.»
Estas palavras de Jesus ganham ainda mais força se olharmos para a forma como sempre se relacionou
com todos, sobretudo com os pecadores, tendo uma atitude de misericórdia e compaixão, sem se prender
com julgamentos e dedos apontados ao que já sofrem com o pecado cometido. E essa atitude de Jesus
salvou muitos daqueles com quem se cruzou durante a vida pública, mas também depois da Ressurreição,
sempre que algum cristão foi capaz de O anunciar com verdade.
Este é um programa para a Igreja, também. E se é o programa da Igreja, há-se ser a atitude que cada cristão
quer adoptar para si próprio: salvar, não julgar, nunca condenar. O tempo que gastamos com julgamentos, o
tempo que desperdiçamos com condenações, com segregações, quando a missão que nos foi confiada é,
nada mais que isso, a de salvar. E só seremos capazes de a cumprir se vivermos do Mistério Pascal de Jesus
e formos capazes de O anunciar com a força que carrega em si mesmo. É o amor de Jesus que salva, não
são as nossas regras ou os nossos códigos de conduta. Para quem não conhecer Jesus e não se sentir
envolvido no Amor d'Ele, tudo isso parecerá pesado como uma mó atada à volta do pescoço.
Seremos julgados pelo Amor. E é por Ele que seremos salvos.

PRECES

PROPOSTAS PELO LUÍS LEAL

Pedimos-te Senhor pela Igreja, para que, a exemplo de Paulo e Barnabé, se deixe guiar e desafiar pelo
Espírito Santo neste tempo de decisões difíceis, mantendo a unidade e dispondo-se mais do que nunca a sair
em missão neste momento em que a humanidade tanto necessita de conhecer Cristo. Ouvi-nos, Senhor.
Pedimos-te Senhor por todas as vítimas da pandemia, doentes e pessoas que sofrem com o isolamento, para
que nunca percam a esperança e que sintam a presença de Deus nas suas vidas, e pelos que ajudam estas
pessoas, profissionais de saúde e equipas de apoio, de forma particular as equipas do nosso Centro Social,
para que sejam sinal da Tua Bênção para quem sofre e reflexo da Luz que vem de Ti. Ouvi-nos, Senhor.
Pedimos-te também por todos os que nos unimos em oração, para que saibamos acolher a Luz que é Cristo e
deixemos que esta ilumine cada recanto das nossas vidas, olhando a nossa realidade e os desafios que
enfrentamos a partir de Jesus e com os Seus olhos. 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”

ORAÇÃO

D. MANUEL DOS SANTOS

Senhor, Tu és a Palavra!
Que eu me alimente de ti
que eu me deixe guiar por ti
que eu só a ti ame
a ti chame nos meus cansaços e medos
e leve a todos o segredo
de ser feliz contigo mesmo no meio da dor
mesmo quando num qualquer calvário
se levanta uma cruz
com o teu corpo suspenso
morto de dor
morto de amor!

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

