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  AO SOPRO DO ESPÍRITO SANTO 

Caminhando à beira do rio Tejo, a caminho de Fátima, surgiu-me esta imagem para nós cristãos de 
Lisboa: Devemos ser como o Tejo, que atravessa no meio desta região de Portugal fecundando-a e 
contribuindo para a beleza e encanto da cidade de Lisboa. Sem dúvida que esta imagem nos ajuda 
a entender o sentido da solenidade do Pentecostes, a festa do Espírito Santo.  

O rio Tejo é sempre igual, mas a água que passa é sempre diferente. O mesmo acontece com o 
Espírito Santo, no dia de Pentecostes: enche o caudal das nossas comunidades cristãs com o amor 
de Cristo. É o que escreve o apóstolo Paulo aos cristãos de Roma: «O amor de Deus foi derramado 
nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado». Este amor, dom do Espírito, transforma 
e embeleza a nossa vida. 

Na semana passada, acolhida pelo custódio do 
Sacro Convento de Assis, o Frei Mauro Gambetti, e 
pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos, a 
chanceler alemã, Angela Merkel, foi a Assis para 
receber a “Lamparina da Paz”, reconhecimento 
entregue pelos frades graças  «à sua obra de 
conciliação em prol da pacífica convivência dos 
povos». No mesmo dia, o cantor Andrea Bocelli, 
rezava e cantava em Fátima, em «acção de graças 
por aquilo que foi o Centenário das Aparições».  

São todos sinais da presença do Espírito que age na Igreja e no mundo. E, apesar dos ataques 
terroristas, do sofrimento por causa dos conflitos que ainda continuam a afligir muitos povos, o 
Espírito continua a soprar para que cresça a missão da Igreja e o empenho para a paz e justiça.  

«Na Síria – afirmou Angela Merkel na cidade de São Francisco – verifica-se uma das maiores 
tragédias humanitárias dos nossos tempos. Metade dos habitantes foge dentro e fora do País. 
Estas pessoas precisam de uma luz de esperança que ainda não se vê».  

Empenhar-se para a paz – acrescentou a chanceler alemã – significa «aceitar a diversidade» e ter 
respeito, porque «a paz é frágil e é preciso evitar os conflitos e empenhar-nos sempre».   

O dia de Pentecostes dos apóstolos em Jerusalém teve, há dois mil anos, este espetáculo: a 
comunhão na diversidade dos povos, o entendimento e a paz, o amor que transborda.  

Um pouco disso, foi também o passado dia 13 em Fátima, onde o recinto encheu de «peregrinos na 
esperança e na paz», vindos de todo o mundo sob o manto da «esposa do Espírito Santo», a 
Virgem Maria. 

Frei Fabrizio Bordin 



DOMINGO DE PENTECOSTES 
1ª Leitura (Actos 2, 1-11) 
«Todos ficaram cheios do Espírito Santo  
e começaram a falar»  
 
Salmo Responsorial (Salmo 103 (104)) 
Enviai, Senhor, o vosso Espírito  
e renovai a face da terra. 
 
2ª Leitura (1 Cor 12, 3b-7.12-13) 
«Todos nós fomos baptizados num só  
Espírito, para formarmos um só Corpo»  

 

 

Aclamação  
 

Vinde, Espírito Santo,  
enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 
«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio 
a vós:  Recebei o Espírito Santo»    
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o 
lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre 
eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; 
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».  

Palavra da salvação 

Sequência 
 

Vinde, ó santo Espírito,  

vinde, Amor ardente,  
acendei na terra  

vossa luz fulgente.  

 
Vinde, Pai dos pobres:  

na dor e aflições,  

vinde encher de gozo  
nossos corações.  

 

Benfeitor supremo  

em todo o momento,  
habitando em nós  

sois o nosso alento.  
 

Descanso na luta  

e na paz encanto,  

no calor sois brisa,  
conforto no pranto.  

 

Luz de santidade,  
que no Céu ardeis,  

abrasai as almas  

dos vossos fiéis.  

O Espírito leva-nos a todo o mundo  
para renovar a face da terra. 

Sem a vossa força  
e favor clemente,  

nada há no homem  

que seja inocente.  
 

Lavai nossas manchas,  

a aridez regai,  
sarai os enfermos  

e a todos salvai.  

 

Abrandai durezas  
para os caminhantes,  

animai os tristes,  
guiai os errantes.  

 

Vossos sete dons  

concedei à alma  
do que em Vós confia:  

 

Virtude na vida,  
amparo na morte,  

no Céu alegria.  



Portugueses «não se podem resignar» perante a desonestidade 
Os portugueses «não se podem resignar» perante a 
desonestidade, apela a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP). 
Numa nota sobre a relevância da honestidade, a comissão 
começa por referir os vários escândalos que nos últimos 
tempos têm assolado na sociedade portuguesa. 
A CNJP estranha como «culturalmente parece ter-se instalado 
um sentimento generalizado de complacência». «Pode até 
chegar-se a considerar “esperto” o mentiroso que não é 
apanhado», lamenta o comunicado. 
A Comissão Nacional Justiça e Paz defende que a «desonestidade não é uma fatalidade» e que os 
portugueses não podem baixar os braços. 
«Não nos podemos resignar! Como se a desonestidade fosse uma fatalidade. Uma doença contagiosa 
para a qual não conhecêssemos ainda a terapêutica adequada. Tanto mais que nestes últimos 
tempos se tem vindo a confirmar o antigo adágio (recolhido pelos evangelhos sinópticos e colocado 
na boca de Jesus): não há nada oculto que não venha a ser conhecido.» 

A Comissão Nacional Justiça e Paz alerta «para o facto de que 
quem sofre com a desonestidade instalada, aos mais diversos 
níveis, são sempre os pobres». 
«Nestes tempos que nos são dados viver não nos podemos 
resignar! Sabemos que não dará para mudar o passado. É 
verdade. Mas sabemos também que, se quisermos, a 
honestidade não será mais só um conceito abstrato. Será a 
qualidade primeira das nossas relações fraternas. E não é 
difícil! É até muito simples, fácil, rudimentar, se quisermos 
utilizá-la como material imprescindível na construção de um 
mundo mais justo e mais fraterno», concluiu o comunicado 
da CNJP. Renascença 

€ €

Palavras com eco  
«Porque a minha realidade diária, e o testemunho dos que 
tenho em casa e à minha volta, é de pessoas para quem 
envelhecer não é sinónimo de inactividade, apatia e “ver o 
tempo passar”, atitude tão comum em tantas instituições, 
partilho a minha experiência familiar e revelo algumas das 
minhas memórias-guia. (…) Tê-los à nossa guarda, velar 
pelo seu sono, cuidar da sua saúde e bem estar, 
acompanhá-los às consultas e tratamentos, viver com eles 
novas experiências e recordar velhas memórias é uma 
benção. Claro que também exige sacrifícios, paciência e 
aceitação mútuas, muito amor e dedicação, mas é uma vida 
adorável. E é um seguro de pacificação interior, a partir do 
momento em que morrem. Falo por mim, claro. E, por mim, 
ninguém envelhecia fora de casa!» 
Laurinda Alves, Observador 
 «Desistir, dando a morte, é a recusa de que dos outros 
poderemos esperar o amor. Uma sociedade que deixe de 
amar não pode continuar a crescer em humanidade e 
atenção aos outros, sobretudo aos que mais sofrem.» 
D. António Moiteiro, Agência Ecclesia 



25 Mai Sex | Procissão das Velas de Sta. Clara a Sta. Beatriz 

26 Maio Sáb | “O telemóvel como novo membro da família”,  
às 14h30 no salão de Sta. Clara, Oradora: Psicóloga Dulce Malaia. 

Procissão das Velas de Sta. Beatriz a S. Maximiliano       

27 Mai Dom | Domingo da Santíssima Trindade  

   Festa da Família, nas três igrejas:  
   10h00: Sta. Beatriz, 10h30: Sta. Clara; 11h00: São Max. 
31 Mai Qui |Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo  

   Missas como no horário dominical 
   Procissão do Corpo de Deus na Cidade.  

 

 

Maio, Mês de Maria 
Oração do terço, de segunda a sexta, 

18h30 em Sta Beatriz, 21h em Sta Clara e S. Maximiliano Kolbe 

Livros Proféticos 2  
 

O livro de Ezequiel - O profeta Ezequiel (Deus dá força) 
era sacerdote, casado e perdeu a esposa um pouco antes 
da queda de Jerusalém em 587 a.C.  Acompanhou o povo 
de Judá quando Jerusalém caiu sob Nabucodonosor. 

Neste livro Deus fala ao povo de muitas maneiras para o 
afastar da idolatria e assim evitar a derrota pelo inimigo: 
por visões, por ações simbólicas, por parábolas e 

alegorias. Uma visão conta que num vale cheio de ossos ressequidos, ao ouvirem a palavra de 
Deus, primeiro se recobriram de carne e nervos e, com o sopro do Espírito divino, retomaram vida 
(cap. 37). Assim é quem escuta a palavra de Deus.   

Os profetas Oséias, Amós, Miquéias, Joel, Abdias, Jonas, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, 
Malaquias, num total de 12, são chamados de profetas menores, não porque não foram 
importantes, mas porque nos deixaram escritos pequenos. Agiram do século VIII ao século III a.C. 


