PÁSCOA: Com Maria… Revestidos de Alegria!
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ORAÇÃO EM FAMÍLIA :: 3.ª Semana da Páscoa
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Ámen. Aleluia. Aleluia.
P. Da Páscoa ao Pentecostes, caminhemos com Maria.
R. Aleluia. Aleluia.
P. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria!
R. Aleluia. Aleluia.

P. Estamos na terceira semana da Páscoa. O Evangelho deste domingo reporta-nos
à cena dos discípulos de Emaús, na tarde de Páscoa. Na sua mensagem para o
próximo Dia Mundial das Vocações, que assinalaremos no próximo domingo, o
Papa refere este caminho que Jesus faz com os discípulos de Emaús. É um texto
que bem vale a pena ler na totalidade (Lc 24,13-35). Mas, por agora, fixemo-nos na
parte final. Escutemos.
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ANO – A

Escutar a Palavra
Actos 2, 14.22-33 |
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 |
1Pedro 1, 17-21 |
Lucas 24, 13-35 |

DOMINGO III DE PÁSCOA
DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Do Evangelho segundo São Lucas (24,33-35)
“Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os Onze
(Apóstolos) e os que estavam com eles, que diziam: «Na verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão». E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como O
tinham reconhecido ao partir o pão”.
P. Neste Evangelho, diz o Papa, “Jesus vem colocar-Se ao nosso lado no caminho (…);
nesta cena, temos uma autêntica e real «liturgia da estrada», que precede a liturgia
da Palavra e a liturgia da fração do Pão e nos faz saber que, em cada passo nosso,
Jesus está junto de nós”. Por isso, propomo-nos valorizar a PEREGRINAÇÃO, como
caminho da alegria, (cf. PDP 2016/17, pp. 39-40).
Estamos a iniciar o mês de maio e, com ele, multiplicam-se as peregrinações. O
caminho exterior da peregrinação a Fátima é convite a um caminho interior na
intimidade do peregrino, certo da companhia de Maria, peregrina cheia de graça,
que nos encoraja na busca de Deus – Ela que guardava preciosamente a vida de
Jesus no seu coração (cf. Lc 2,19) – e no cuidado atento aos irmãos – Ela, mulher
atenta às inquietações dos outros (cf. Jo 2,3). Nesta Semana de Oração pelas
Vocações, caminhemos juntos em família e rezemos pelas vocações, de modo que
também nós saibamos responder e corresponder aos apelos de Deus, como os
Pastorinhos.
Pai-Nosso… 10 Ave-Marias… Glória… Oração pelas Vocações…
P. Maria, Mãe da Misericórdia.
R. Aleluia. Aleluia.
P. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria!
R. Aleluia. Aleluia.

Viver a Palavra
«Falai-nos e inflamai o nosso coração»

«Senhor Jesus,
Abri-nos as Escrituras…»
INTENÇÕES PARA A SEMANA
Pelos aniversariantes da Comunidade;
Pelas famílias que rezam unidas;
Pelos Movimentos de Apostolado;
Pelas intenções do Santo Padre;
Pelas intenções do nosso Arcebispo;

Emaús…
É a nossa história de cada dia: os nossos olhos
fechados que não reconhecem o
Ressuscitado… os nossos corações que
duvidam, fechados na tristeza… os nossos
velhos sonhos vividos com decepção… o
nosso caminho, talvez, afastando-se do
Ressuscitado… N’Ele, durante este tempo,
ajustemos o seu passo ao nosso para
caminhar junto de nós no caminho da vida. Há
urgência em abrir os nossos olhos para
reconhecer a sua Presença e a sua acção no
coração do mundo e para levar a Boa Notícia:
Deus ressuscitou Jesus! Eis a nossa fé!

