
Naqueles dias, Paulo e os seus companheiros largaram de Pafos e dirigiram-se a Perga da Panfília. Mas João
Marcos separou-se deles para voltar a Jerusalém. Eles prosseguiram de Perga e chegaram a Antioquia da
Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes
da sinagoga mandaram-lhes dizer: «Irmãos, se tendes alguma exortação a fazer ao povo, falai». Paulo
levantou-se, fez sinal com a mão e disse: «Homens de Israel e vós que temeis a Deus, escutai: O Deus deste
povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo, quando viviam como estrangeiros na
terra do Egipto. Com seu braço poderoso tirou-os de lá e durante quarenta anos sustentou-os no deserto e,
depois de exterminadas sete nações na terra de Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo
isto durou cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Em seguida, deu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Então
o povo pediu um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante
quarenta anos. Depois, tendo-o rejeitado, suscitou-lhes David como rei, de quem deu este testemunho:
‘Encontrei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará sempre a minha vontade’. Da sua
descendência, como prometera, Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel. João tinha proclamado, antes da
sua vinda, um baptismo de penitência a todo o povo de Israel. Prestes a terminar a sua carreira, João dizia:
‘Eu não sou quem julgais; mas depois de mim, vai chegar Alguém, a quem eu não sou digno de desatar as
sandálias dos seus pés’».
Palavra do Senhor.

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes: «A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece firme a vossa fidelidade. Refrão
 
Encontrei David, meu servo,
ungi-o com o óleo santo.
Estarei sempre a seu lado
e com a minha força o sustentarei. Refrão
 
A minha fidelidade e bondade estarão com ele,
pelo meu nome será firmado o seu poder.
Ele me invocará: «Vós sois meu Pai,
meu Deus, meu Salvador». Refrão
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1ª LEITURA

SALMO 88

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

SENHOR, CANTAREI ETERNAMENTE A VOSSA BONDADE

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

Inha Branco, 7 Maio 2020



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS
«O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou», mas
podemos perceber pelo Evangelho de hoje que, aquele que envia e o que é enviado estão intimamente
ligados.
 
É importante, no serviço da Igreja, não nos esquecermos de que somos enviados e de que o serviço que
desempenhamos vem no seguimento desse envio e na continuidade do serviço daquele que nos envia.
Estamos em nome d'Ele e, por isso, as nossas palavras e gestos, têm de manifestar a ligação e a fidelidade a
quem deu origem à nossa missão. Quando eu estou em nome de Jesus, sou presença de Jesus.
 
Com razão não falamos de 'voluntariado' na Igreja, falamos de 'missão'. Voluntário é aquele que parte por
iniciativa sua e o missionário é aquele que é enviado. Há atitudes parecidas nestas duas dimensões, mas o
que está no seu início é que as faz diferir uma da outra. E, desde a fundação, a Igreja é um povo de pessoas
chamadas para serem enviadas. Pessoas que escutam a voz de Deus, que chama de muitas maneiras, e nos
envia ao encontro de muitas realidades.
 
«Não fostes vós que Me escolhestes», dizia Jesus. E, de facto, não fomos. Ele é que nos escolheu. Ele é que
nos envia. Como elos de uma corrente que nunca se interrompe e nos mantém unidos a Ele.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES

Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho de felicidade que Tu nos propões, servindo todos os dias com a
consciência de que o servo não é maior que o seu Senhor. Ouvi-nos Senhor 
 
Por todas as famílias, para que vivam e procurem a paz que só o Senhor lhes pode dar. Ouvi-nos Senhor 
 
Por todos os doentes e vítimas desta pandemia, para que alcancem de Jesus o conforto de que precisam.
Ouvi-nos Senhor

PROPOSTAS PELO MANUEL CASTRO FRAGA

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

MEDITAÇÃO 
Jesus, serviu até à morte: parecia uma derrota, mas era a forma de servir. E isto sublinha a forma de servir
que temos de assumir na nossa vida. Servir é doar-se, doar-se aos outros. Servir não é esperar para cada um
de nós qualquer outro benefício que não seja servir.  É a glória, servir; e a glória de Cristo é servir ao ponto
de se aniquilar a si mesmo, ao ponto de morrer, morte de Cruz.
 
O povo de Deus é servo, e quando o povo de Deus se afasta desta atitude de servir é um povo apóstata:
afasta-se da vocação que Deus lhe deu. E quando cada um de nós se distancia da vocação de servir,
distancia-se do amor de Deus. 
 
O Senhor escolheu-nos desde o ventre materno. Na vida há quedas: cada um de nós é pecador, pode cair
e já caiu.  Mas o que importa é a atitude perante o Deus que me elegeu, que me ungiu como servo; é a
atitude de um pecador capaz de pedir perdão.

PAPA FRANCISCO

Naquele tempo, Quando Jesus acabou de lavar os pés aos seus discípulos, disse-lhes: «Em verdade, em
verdade vos digo: O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o
enviou. Sabendo isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Não falo de todos vós: Eu conheço aqueles que
escolhi; mas tem de cumprir-se a Escritura, que diz: ‘Quem come do meu pão levantou contra Mim o
calcanhar’. Desde já vo lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que Eu Sou. Em
verdade, em verdade vos digo: Quem recebe aquele que Eu enviar, a Mim recebe; e quem Me recebe a Mim,
recebe Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
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