
Naqueles dias, disse Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia: «Irmãos, descendentes de Abraão e todos
vós que temeis a Deus, a nós foi dirigida esta palavra da salvação. Na verdade, os habitantes de Jerusalém e
os seus chefes não quiseram reconhecer Jesus, mas, condenando-O, cumpriram as palavras dos Profetas
que se lêem cada sábado. Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos
que O mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca d’Ele, desceram-no da cruz e
depuseram-n’O no sepulcro. Mas Deus ressuscitou-O dos mortos e Ele apareceu durante muitos dias àqueles
que tinham subido com Ele da Galileia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do povo. Nós vos
anunciamos a boa nova de que a promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos,
ressuscitando Jesus, como está escrito no salmo segundo: ‘Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei’».
Palavra do Senhor.

«Fui Eu quem ungiu o meu Rei
sobre Sião, minha montanha sagrada».
Vou proclamar o decreto do Senhor.
Ele disse-me: «Tu és meu filho, Eu hoje te gerei. Refrão
 
Pede-me e te darei as nações por herança
e os confins da terra para teu domínio.
Hás-de governá-los com ceptro de ferro,
quebrá-los como vasos de barro». Refrão
 
E agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que governais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com reverência. Refrão
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1ª LEITURA

SALMO 2

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

TU ÉS MEU FILHO, EU HOJE TE GEREI

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

Inha Branco, 8 Maio 2020

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus,
acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que
vou preparar-vos um lugar? Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para
que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, conheceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor,
não sabemos para onde vais: como podemos conhecer o caminho?» Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim».
Palavra da salvação.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
 



MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

Tomé é um dos personagens mais destacados da Páscoa, não só porque teve de ver para crer, mas porque
expressava com muita liberdade as suas dúvidas.
 
Ali está Jesus, num dos seus momentos mais decisivos, falando enigmaticamente e Tomé (que talvez não
fosse o único com dificuldade de entender) é o que faz a pergunta: se não sabemos para onde vais, como
podemos nós saber o caminho?
 
Faz-me lembrar a simplicidade e naturalidade das crianças quando nos perguntam coisas que pareciam
óbvias, mas para as quais descobrimos não ter uma resposta fácil. Aprendamos com Tomé a não ter medo
de fazer as perguntas que nos vão surgindo, de procurar as respostas. Esse é um dos dinamismos do
caminho da fé.
 
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, usando as suas próprias palavras.
É o caminho, porque é por ele que passa o sentido da nossa vida; Ele é a porta por onde entramos no
mistério do que somos e no coração do Pai.
É a Verdade, porque toda a realidade depende d'Ele e para Ele aponta, na chave de leitura que nos deu para
tudo: o Seu Amor.
É a Vida, porque à medida que O seguimos, a nossa vida redescobre-se, reedifica-se, eterniza-se.

PADRE HUGO GONÇALVES

PRECES

Peço-Te, Senhor pela perseverança dos que desejam acolher a Tua graça e gravar-Te como marca indelével e
determinante no coração e na vida. Apresento-Te esta prece pelas mãos maternas de Maria, que aponta a
brancura do coração como vocação de cada homem e mulher. Ouvi-nos, Senhor.
 
Peço-Te Senhor, pelos que se dispõem a abrigar o sofrimento do outro com solidariedade e compaixão, para
que nunca desanimem. Apresento-Te esta prece pelas mãos maternas de Maria que nos convida à
disponibilidade para o bem de todos. Ouvi-nos, Senhor
 
Peço-te Senhor, pelos que se debatem, tantas vezes no meio das difíceis encruzilhadas, para permanecerem
na Esperança. Apresento-Te esta prece pelas mãos maternas de Maria que nos convida a confiar e nos
desvela horizontes de vida plena. Ouvi-nos, Senhor.

PROPOSTAS PELA GRAÇA GERSÃO

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 
Mesmo os que estavam próximos de Jesus, os seus discípulos, não compreenderam tudo o que havia para
saber de Jesus; não imediatamente. 
 
Certamente os discípulos não começaram a seguir Jesus por “saberem”, logo de início, que Ele era o “Filho
de Deus encarnado”. Não começaram por acreditar no “invisível”, mas no “visível”: no Jesus que era seguido
por centenas de pessoas; no Jesus contador de histórias; no Jesus que se aproximava dos excluídos; no
Jesus que rezava; no Jesus que curava; no Jesus que enxugava lágrimas. 
 
Por isso, o primeiro e fundamental acto de fé foi o da amizade, isto é, ter fé no outro. Só assim puderam
chegar a descobrir quem Ele era, de corpo e alma. 
 
Abrir-se ao outro requer sabedoria e inteligência. Mas quando o fazemos, quando abrimos espaço para em
nós acolher esse outro, entramos em território sagrado. Quando amamos o outro, vemos o invisível.

PADRE RUI FERNANDES, SJ

PRECISAMOS MAIS DO QUE NUNCA DA SUA AJUDA
 
PODE AJUDAR ATRAVÉS DO IBAN     PT50 0033 0000 50062504810 05
Saiba mais em  www.igrejacampogrande.pt/donativo
 

CELEBRAÇÃO PARA CRIANÇAS
 
A partir de sábado, dia 9 de Maio, vamos fazer uma celebração dirigida às crianças. 
O público alvo são as crianças que ainda não fizeram a Primeira Comunhão, ou que a fizeram há pouco tempo.
A celebração será às 17h e terá como foco principal a Páscoa e os textos da missa de Domingo.
Usaremos o ZOOM, ao qual podem aceder pelo https://us04web.zoom.us/j/78875890703
 
 
 
 


