
Vida na 

comunidade 

Domingo, 15 
 

Domingo de Pentecostes  
Às 10h30, em Santo António: Missa da catequese com dois batiza-
dos e Profissão de fé. 
Às 15h00: Solene Eucaristia na Igreja do Dianteiro, depois das obras 
de restauro. 

Terça, 17 - Às 21h15: Cat. de adultos no Tovim na Reitoria do Dianteiro. 

Quinta, 19 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 20 - Às 21h15: Catequese de adultos em Santo António e  na  
  Rocha Nova. 

Sábado, 21 - Às 10h30: Festa da Luz (1º ano de catequese) 
- As 16h00: Festa do Agrupamento CIX/CNE, no Seminário Missio-
nário dos Dehonianos, em Montes Claros. 

Domingo, 22 
 

Domingo da Santíssima Trindade 
- Às 11h00: Missa no Dianteiro.   
- Às 12h00: em Santo António, solene Eucaristia com apresentação 
dos quatro grupos de Catequese de adultos, existentes na Paróquia. 
 

MULHERES “DIACONISAS ?” 
A possibilidade de haver na Igreja uma diaco-
nia feminina, manifestada pelo Papa Francis-
co num diálogo com as religiosas reunidas 
num Congresso Internacional, está a levantar 
um grande debate dentro e fora da Igreja. 

A este propósito, refere o diretor da Sala de 
Imprensa Vaticana, Pe. Federico Lombardi: 
“O contexto das palavras do Papa é um belíssimo diálogo que o Papa teve com as 
Superioras das religiosas de todo o mundo, acerca do papel da mulher na Igreja e 
na sociedade. Despertou muita curiosidade o facto de o Papa ter falado da criação 
de uma Comissão para estudar a questão do diaconado para as mulheres. É uma 
questão de que se falou muito também no passado, e que nasce do facto de que 
havia na Igreja antiga mulheres chamadas “diaconisas”, que tinham particulares 
funções na comunidade. (…) O Papa Francisco não diz que tenha intenção de intro-
duzir a ordenação diaconal para as mulheres, mas apenas que pensa constituir uma 
Comissão que retome esta questão para aprofundá-la com maior clareza”. 
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VEM, ESPÍRITO SANTO ! 

Vem, Espírito Santo, despertar a nossa fé! 

Arranca-nos do medo, das suspeitas e dos 
maus juízos, que bloqueiam a nossa exis-
tência, e suscita em nós uma nova cora-
gem. Liberta-nos dos fardos inúteis, que 
tornam pesado o nosso caminhar. Desta 
forma, poderemos seguir Jesus, o Senhor 
crucificado e ressuscitado, e enfrentar a 
luta quotidiana, confiando na tua presen-
ça, pois Tu és o consolador e o defensor, 
aquele que fica ao nosso lado, mesmo nos 
momentos mais difíceis, para nos ajudar. 

Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa inteligência: dá-nos um cora-
ção límpido para podermos aderir à verdade e penetrar a profundi-
dade das coisas e dos acontecimentos. Não permitir que caiamos 
vítimas do desnorteamento. Ilumina a nossa existência com a luz e 
a força da Palavra que sai da boca de Deus. No meio da fragmenta-
ção e da confusão do nosso tempo, dá-nos a conhecer os sinais da 
tua acção e os fermentos evangélicos presentes na nossa história. 
Faz que sintamos fome e sede da tua Palavra viva, que orienta a 
nossa vida e nos conduz às fontes da alegria. 

Vem, Espírito Santo, acender em nós o fogo do desejo de Deus, 
para que nunca desfaleça a nossa procura do Deus vivo. A nós, que 
vivemos na incerteza e no provisório, dá-nos o dom do conselho, 
que leva a boas escolhas, perante as alternativas que a vida nos 
propõe. 

Vem, Espírito Santo, reavivar a nossa esperança! Dá-nos a força de 
superar falhanços e fragilidades. Faz de nós uma comunidade que 
vive sob o olhar de Deus e foge da lógica do mundo, Ajuda-nos a 
percorrer fielmente o caminho traçado por Jesus!  
(R. Laurita) 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
Domingo do Pentecostes / C 

Leituras: Act 2, 1-11;   Sal. 103 (104)  
1 Cor 12, 3-7.12-13  Jo 20,19-23  

 

O tema deste domingo é, evidentemente, 
o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os 
crentes, o Espírito dá vida, renova, trans-
forma, constrói comunidade e faz nascer 
o Homem Novo.  

O Evangelho apresenta-nos a comunida-
de cristã, reunida à volta de Jesus ressus-
citado. Para João, esta comunidade passa 
a ser uma comunidade viva, recriada, 
nova, a partir do dom do Espírito. É o 
Espírito que permite aos crentes superar 
o medo e as limitações e dar testemunho 
no mundo desse amor que Jesus viveu 
até às últimas consequências.  

Na primeira leitura, Lucas sugere que o 
Espírito é a lei nova que orienta a cami-
nhada dos crentes. É Ele que cria a nova 
comunidade do Povo de Deus, que faz 
com que os homens sejam capazes de 
ultrapassar as suas diferenças e comuni-
car, que une numa mesma comunidade 
de amor, povos de todas as raças e cultu-
ras.  

Na segunda leitura, Paulo avisa que o 
Espírito é a fonte de onde brota a vida da 
comunidade cristã. É Ele que concede os 
dons que enriquecem a comunidade e 
que fomenta a unidade de todos os 
membros; por isso, esses dons não 
podem ser usados para benefício pessoal, 
mas devem ser postos ao serviço de 
todos.   

(dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Sem a tua presença, Espírito Santo,  

A Igreja reduz-se, apenas, numa organi-
zação, e a autoridade num mero exercí-
cio de poder, assim como acontece em 
qualquer sociedade. 

Mas, contigo, a comunidade cristã torna-
se experiência viva de fraternidade, 
comunhão profunda que supera qual-
quer conflito e  todas as dificuldades, 
riqueza inesgotável graças à diversidade 
de dons com que tu a reveste. E, sobre-
tudo, os discípulos consideram-se servos 
uns dos outros e não ambicionam hon-
ras nem procuram os primeiros lugares. 

Sem a tua presença, a missão torna-se 
propaganda ou procura de consenso; 
mas, contigo, os que recebem o anúncio 
ficam cheios de alegria e de paz, e têm 
força para seguir Jesus, carregando a 
cruz. 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima conclui a 13 de maio uma peregrina-

ção de 12 meses às dioceses portuguesas, no âmbito dos preparativos para as comemo-

rações do centenário das aparições.  

A Conferência Episcopal Portuguesa desafiou os católicos do país a acolher de forma 

calorosa e com profundidade de fé esta iniciativa. O desafio foi acolhido com generosi-

dade e os frutos já se fizeram sentir.  

As “visitas” que Maria continua a fazer, provocam os mesmos efeitos de sempre: ale-

gria e presença do Espírito Santo. Em seguida, vai a invocação proferida pelo bispo de 

Lamego, D. António Couto. 

Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe,  
Virgem Peregrina de Fátima,  
«imitadora» de Deus e do seu Filho Jesus,  
sem reticências, sem «ses» e sem «mas»: 
Tu te entregaste a Deus, de coração inteiro,  
como um tinteiro, todo derramado numa página.  
Sim, tu és a mais bela página de Deus,  
a Deus doada, apresentada, dedicada. 
Mãe da vida consagrada,  
ensina-me a tua tabuada,  
a tua suave e terna alegria, 
a luz do Evangelho que te aquece e alumia.  
Eu te saúdo, Maria, nesta tua peregrinação. 

Vão os teus filhos em procissão de amor, atrás do teu andor, na mão uma flor.  
Recebe-a, mãe, e acolhe-nos sob a tua proteção, hoje e em cada dia, Ave-Maria. 

E pelo teu amor de mãe, Senhora, recebe, nessa flor, a nossa gratidão, 
enche os nossos pés de prontidão, as nossas mãos de paz, os nossos lábios de oração, 
os nossos gestos de perdão. 
E caminha connosco, dá-nos a mão, no que falta cumprir da nossa procissão.  
Amen! 

FESTA DO AGRUPAMENTO CIX - CNE - Santo António dos Olivais 
No próximo sábado, dia 21 de Maio, realiza-se a festa anual do Agrupa-
mento dos escuteiros da nossa Paróquia. Eis o programa: 
16h00: Concentração no Seminário dos Dehonianos (Montes Claros) 
17h00: Eucaristia com Promessas e atribuição de Insígnias de Progresso. 
18h00: Jogos para todos. 
19h00: Jantar (é necessário adquirir uma senha). 
21h30: Fogo de conselho. 
Os escuteiros que vão fazer a Promessa, terão uma Vigília de oração (Velada de Armas), 
que servirá para interiorizar uma etapa importante de crescimento no Movimento 
escutista. 


