9 DE MAIO DE 2020
IV SEMANA DA PÁSCOA

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

Inha Branco, 9 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

No segundo sábado em que Paulo e Barnabé estiveram em Antioquia da Pisídia, reuniu-se quase toda a
cidade para ouvir a palavra de Deus. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam
com blasfémias às palavras de Paulo. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: «Era a vós que devia ser
anunciada primeiro a palavra de Deus. Mas uma vez que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios, porque assim nos mandou o Senhor: ‘Fiz de ti a luz das nações, para levares a
salvação até aos confins da terra’». Ao ouvirem isto, os gentios encheram-se de alegria e glorificaram a
palavra do Senhor; e todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do
Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram algumas senhoras piedosas mais distintas,
bem como os homens principais da cidade, e moveram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsandoos do território. Estes sacudiram contra eles a poeira dos pés e seguiram para Icónio. Entretanto, os
discípulos ficavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

SALMO 97 TODOS OS CONFINS DA TERRA VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS
Cantai ao Senhor um cântico novo
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória. Refrão
O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel. Refrão
Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai. Refrão

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas
desde agora já O conheceis e já O vistes». Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo estou convosco e não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai.
Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As
palavras que vos digo, não as digo por Mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras.
Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade, em
verdade vos digo: Quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores,
porque Eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no
Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Eu a farei».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DAS LEITURAS

PADRE HUGO GONÇALVES

O pedido de Filipe é muito característico da maneira como nos relacionamos com Deus e dá-nos conta da
dificuldade que os judeus tiveram em aceitar Jesus.
Ali está Jesus, a falar da intimidade que tem com o Pai, e Filipe quer ver o Pai. Não é capaz de reconhecer,
em Jesus que está diante dos seus olhos, o Deus com o Pai.
Ainda não nos habituámos ao facto de Deus não estar inacessível para lá das nuvens, mas estar presente e
próximo de nós, disponível para escutar e abençoar a nossa vida, para se sentar ao nosso lado...
Claro que Deus é o omnipotente, claro que Ele é muito maior do que alguma vez imaginaremos, mas Ele
escolheu fazer-se próximo. A Encarnação é um facto que muda completamente a história e a forma como
nos relacionamos com Deus. Foi Ele que o quis assim.
Habituemo-nos a procurar o Pai, o Filho e o Espírito, nos caminhos que vamos trilhando. Eles estão
presentes, como companheiros de viagem: procuram-nos, inspiram-nos e amam-nos.

PRECES

PROPOSTAS PELO CASAL MARIA JOÃO E GONÇALO BOTELHO DE SOUSA

A nossa vida coloca-nos perante muitas situações difíceis e desafios, pedimos-te, por isso, que em todos os
momentos sejamos capazes de permanecer na tua palavra, como verdadeiros discípulos. Com Maria oremos
ao Senhor.
São muitas as tentações que nos aparecem no dia-a-dia, ajuda-nos a sacudir a poeira dos pés e a seguir
caminho com um coração pacificado. Com Maria oremos ao Senhor.
Com muito frequência nos questionamos sobre as obras do Pai, tal como Filipe, por isso te pedimos que o
exemplo e caminho de Jesus nos ajudem a encontrar o Pai e a nunca ter dúvidas. Com Maria oremos ao
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”

MEDITAÇÃO D. JOSÉ POLICARPO, CARDEAL-PATRIARCA DE LISBOA
Cristo é a grande surpresa de Deus, na expressão do Seu amor pelos homens. Deus fazer-Se Homem,
estava sugerido no anúncio dos profetas, mas não claramente anunciado, misterioso demais para ser
compreendido. Esta surpresa da ressurreição completa a surpresa de José quando pressentiu que a sua
noiva Maria estava grávida antes de terem convivido intimamente.
Cristo surpreendeu, muitas vezes, durante o seu ministério: quando fez milagres, na acutilância da Sua
Palavra, na intimidade que Deus tinha com Ele. E quando já muitos acreditavam que Ele era o Messias
prometido e esperado, deixar-Se matar é uma surpresa dramática que desdiz a fé de todos esses seus
seguidores. E quando esse drama estava consumado, em que a recordação dos discípulos era a normal
ternura pelo cadáver de um ente querido, a surpresa da ressurreição, que os obriga a começar tudo de novo,
a reler todos os acontecimentos e palavras da sua convivência com Jesus, a dar um lugar à fé que, apesar
de tudo, ela nunca tinha tido, e a abrirem-se a outras surpresas no convívio com Jesus
ressuscitado. O futuro começa agora, a sua fidelidade de discípulos vai ter outras expressões, abertura a
todas as surpresas de Deus.

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

