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Tempo Pascal 

A eucaristia dominical é o momento do 
nosso encontro privilegiado com Jesus. 

Saibamos aproveitá-lo prestando especial 
atenção à Palavra de Deus. 

Este domingo antecede o domingo da 
Ascensão de Jesus ao céu. O Evangelho 
vai-nos recordar que Jesus prometeu não 
deixar sós os seus discípulos depois da 
sua partida para o Pai e garante-lhes a 
Sua presença. Cumpre essa promessa 
transmitindo-lhes um dom muito especial: 
A vinda Espírito Santo que O tornará 
presente e os acompanhará sempre. 

Como discípulos de Jesus, abramos o 
nosso coração a esta presença do Senhor 
e pensemos no modo como O temos 
acolhido. 

Decerto que nem sempre o fizemos da 
melhor maneira. Peçamos, pois, perdão ao 
Senhor. 

 
 

Antífona de Entrada 

Anunciai com brados de alegria, 
proclamai aos confins da terra: O Senhor 
libertou o seu povo, Aleluia. 

 
 

Introdução 

Perante o «alastrar da ignorância 
religiosa», alguém propõe que se retome o 
Catecismo da Doutrina Cristã, editado por 
Pio X em 1913, com as suas 433 
perguntas e respostas, síntese de todos os 
temas da teologia e da moral. Este livrinho 
marcou, sem dúvida, uma época, mas 
perguntamo-nos se faria sentido voltar a 
propor as verdades da fé com uma 
linguagem e com imagens já gastas, per-
tencentes a uma época tão distante da 
nossa. 

No discurso de abertura do Concilio, o 
Papa João XXIII recordava um princípio 
fundamental: «Uma coisa são as verdades 
da fé, outra é o modo como elas são 
formuladas.» 

A missão da Igreja é a de traduzir, de 
tornar inteligíveis estas mesmas verdades 
às pessoas de todos os tempos e de todos 
os lugares, utilizando a linguagem delas, a 
sua cultura, as suas imagens, o seu modo 
de pensar. Tarefa árdua e delicada porque, 
inevitavelmente, acompanhada por ten-
sões e mal-entendidos, mas indispensável 
e que pode ser levada a bom termo porque 
na Igreja está presente o Espírito da 
verdade que anima Cristo. 

O refugiar-se no passado, o medo da 
novidade, o olhar pessimista sobre o 
presente e as previsões sombrias para o 
futuro, não são sinais de amor e fidelidade 
à Tradição, mas sintomas de pouca fé na 
obra do Espírito.  

O Papa João XXIII discordava dos 
«profetas da desgraça» e convidava a 
contemplar «o fruto do Espírito» presente 

não só na Igreja, mas onde quer que 
desabrochem «amor, alegria, paz, paciên-
cia, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, autodomínio» (Gl 5, 19-22). 

Se do Evangelho o Espírito tira sempre 
coisas novas, então creio na obra do 
Espírito que renova toda a terra. 
 

 

Primeira Leitura 

(Act 15, 1-2.22-29) 

 

Monição: 
 

Enraizada no ambiente judaico e pagão, a 
Igreja enfrenta o primeiro grande conflito. Então 
os Apóstolos, sob a inspiração do Espírito 
Santo e de comum acordo, escolhem 
mensageiros e enviam-nos a fim de porem 
termo à situação. 

 

Leitura: 
 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 1alguns homens que 
desceram da Judeia ensinavam aos 
irmãos de Antioquia: «Se não 
receberdes a circuncisão, segundo a Lei 
de Moisés, não podereis salvar-                  
-vos». 2Isto provocou muita agitação e 
uma discussão intensa que Paulo e 
Barnabé tiveram com eles. Então 
decidiram que Paulo e Barnabé e mais 
alguns discípulos subissem a Jerusa-
lém para tratarem dessa questão com 
os Apóstolos e os anciãos. 22Os Após-
tolos e os anciãos, de acordo com toda 
a Igreja, decidiram escolher alguns 
irmãos e mandá-los a Antioquia com 
Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem 
chamavam Barsabás, e Silas homens de 
autoridade entre os irmãos 23Mandaram 
por eles esta carta: «Os Apóstolos e os 
anciãos, irmãos vossos, saúdam os 
irmãos de origem pagã residentes em 
Antioquia, na Síria e na Cilícia. 24Tendo 
sabido que, sem nossa autorização, 
alguns dos nossos vos foram inquietar, 
perturbando as vossas almas com as 
suas palavras, 25resolvemos, de comum 
acordo, escolher delegados para vo-los 
enviarmos juntamente com os nossos 
queridos Barnabé e Paulo, 26homens 
que expuseram a sua vida pelo nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 27Por isso 
vos mandamos Judas e Silas, que vos 
transmitirão de viva voz as nossas 
decisões. 28O Espírito Santo e nós 
decidimos não vos impor mais 
nenhuma obrigação, além destas que 
são indispensáveis: 29abster-vos da 
carne imolada aos ídolos, do sangue, 
das carnes sufocadas e das relações 
imorais. Procedereis bem, evitando tudo  
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isso. Adeus». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 

 
Tem atenção, Leitor, aos nomes próprios e 

geográficos e para outras palavras difíceis 
desta 1.ª Leitura. 

Nomes geográficos: Antioquia (insistimos 
nesta palavra, porque ainda se ouve pronunciar 
“Antióquia”) / Cilícia (ainda se ouve pronunciar 
“Cecília”). 

Outros nomes e palavras menos fáceis: 
Circuncisão / Anciãos (ainda se ouve 
pronunciar “anciões”) / Barnabé / Barsabás / 
Silas / inquietar / perturbando (não é 
“petrubando” nem “pretrubando”) / abster-vos / 
sufocadas / e outras. 

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

As tensões entre tradicionalistas e 
inovadores não são uma novidade do 
período que se seguiu ao Concílio, mas 
existiram sempre na Igreja, desde as suas 
origens. Mesmo se dolorosas, são ine-
vitáveis e tornam-se motivo de crescimento 
se forem geridas com sabedoria, respeito e 
caridade. A Leitura refere-se às tensões 
que surgiram na Igreja do século I. 

Na comunidade distinguiam-se (e 
muitas vezes opunham-se) os Judeus e os 
pagãos. As relações entre estes dois 
grupos não eram nada tranquilas, a tal 
ponto que em alguns lugares se chegava a 
celebrar a Eucaristia em separado. 

O motivo do desacordo era simples: os 
Hebreus que tinham abraçado a fé exigiam 
dos cristãos de origem pagã a observância 
escrupulosa de todas as disposições da lei 
do Antigo Testamento e dos rabinos. Os 
pagãos, naturalmente, não queriam ouvir 
falar destes complicadíssimos preceitos e 
defendiam que, para se salvarem, era 
suficiente a fé em Jesus. Essencialmente, 
consideravam que cada povo tem o direito 
de viver segundo as próprias tradições e a 
própria cultura. Se os Hebreus queriam 
circuncidar-se podiam fazê-lo; se conside-
ravam horrível comer carne de porco, 
podiam abster-se, mas sem incomodar 
quem não era perturbado por tais 
questões. 

As discussões sobre estes assuntos 
nunca eram serenas nem pacíficas, os 
ânimos aqueciam facilmente, as palavras 
tornavam-se cada vez mais pesadas, 
chegava-se aos insultos e algumas 
cabeças quentes passavam até às vias de 
facto. 
      O atrito era agudizado pelo facto dos 
Hebreus poderem contar com o «favor» 
(apoio) da hierarquia: Pedro, os apóstolos 
e, sobretudo, Tiago, o «irmão do Senhor», 

eram «tradicionalistas». A situação amea-
çava tornar-se explosiva. Que fazer? 
Reuniram-se para examinar o problema e 
chegaram a um acordo: os pagãos podiam 
sentir-se livres de todas as tradições dos 
Hebreus, todavia, nas comunidades 
mistas, devia evitar-se comer carne 
imolada aos ídolos,  sangue  e animais  
sufocados  e  de contrair matrimónios entre 
pessoas ligadas por relações de paren-
tesco. Eram quatro ações muito repugnan-
tes para os Hebreus e, para que não 
ficasse ferida a sua sensibilidade, pedia-se 
aos pagãos que as evitassem. Também 
nós hoje consideraríamos inconveniente 
festejar a conversão de um muçulmano à 
base de salames (salpicão) e whisky. 
Certos hábitos estão muito enraizados e 
merecem respeito. 

A mensagem da Leitura é muito 
importante e atual: é fácil confundir o 
Evangelho com o invólucro cultural de que 
está revestido, e fazer a distinção nem 
sempre é fácil, como demonstra a história 
da evangelização dos países de missão. 
Os condicionamentos culturais levam a 
que se considere evangélico aquilo que é 
considerado normal, razoável, justo pelo 
povo ao qual se pertence. 

Numa questão tão complicada, talvez 
possa ajudar uma regra muito simples: o 
batizado deve abandonar tudo aquilo que é 
claramente contrário ao Evangelho, como 
a vingança, a poligamia (dispor de várias 
esposas), o adultério, o aborto...etc. Aquilo 
que, pelo contrário, é conforme ou é in-
diferente, pode ser mantido, mesmo que a 
pessoas de outras culturas possa parecer 
ilógico ou irracional. Por fim, deve-se tomar 
muita atenção e não julgar como anti-           
-evangélico aquilo que é apenas pouco 
compreensível para a nossa cultura. 

 
 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
 

O Salmo que iremos recitar é uma resposta 
à Palavra proclamada na Primeira Leitura. 
Convida-nos a louvar a Deus manifestando a 
alegria pelos dons recebidos. 

 

Refrão: 
LOUVADO SEJAIS, SENHOR, 
PELOS POVOS DE TODA A TERRA.  
 

Ou:   ALELUIA. 

        Deus Se compadeça de nós e nos dê a  
      sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu  
      rosto. 
Na terra se conhecerão os vossos  
      caminhos 
e entre os povos a vossa salvação. 

Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 

  
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu louvor aos confins da  
      terra. 
 

 

Segunda Leitura 

(Ap. 21, 10-14.22-23) 

 
Monição: 
 

O trecho do Livro do Apocalipse que vamos 
ler compara o povo de Deus a uma esplêndida 
cidade aberta para o mundo e que acolhe todos 
os homens, rejeitando tudo o que divide e 
discrimina. 

  
Leitura: 
 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

10Um Anjo transportou-me em 
espírito ao cimo de uma alta montanha 
e mostrou-me a cidade santa de 
Jerusalém, que descia do Céu, da 
presença de Deus, 11resplandecente da 
glória de Deus. O seu esplendor era 
como o de uma pedra preciosíssima, 
como uma pedra de jaspe crista-
lino. 12Tinha uma grande e alta muralha, 
com doze portas e, junto delas, doze 
Anjos; tinha também nomes gravados, 
os nomes das doze tribos dos filhos de 
Israel: 13três portas a nascente, três 
portas ao norte, três portas ao sul e três 
portas a poente. 14A muralha da cidade 
tinha na base doze reforços salientes e 
neles doze nomes: os dos doze 
Apóstolos do Cordeiro. 22Na cidade não 
vi nenhum templo, porque o seu templo 
é o Senhor Deus omnipotente e o 
Cordeiro. 23A cidade não precisa da luz 
do sol nem da lua, porque a glória de 
Deus a ilumina e a sua lâmpada é o 
Cordeiro. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura tirada do Livro do Apocalipse, 
sendo um texto maravilhoso, exige uma dicção 
e expressão bem trabalhadas. Há palavras 
difíceis que deves exercitar, tais como: 
resplandecente / esplendor / preciosíssima / 
jaspe cristalino / omnipotente / ilumina / e 
outras. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

O livro do Apocalipse é dirigido a 
cristãos em dificuldade, devido às 
perseguições. Para lhes infundir coragem, 
o  autor conta-lhes a visão que teve,  relati- 
_________________________________________  
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va ao fim dos tempos. No trecho de 
domingo passado, ele imaginava o povo de 
Deus como uma belíssima noiva. Hoje 
compara-o a “uma esplêndida cidade”, 
Jerusalém, da qual descreve todos os 
pormenores: as muralhas, os alicerces, as 
doze portas, distribuídas pelos quatro 
lados. Esta última nota é significativa: o 
“número quatro,” na Bíblia, indica a 
universalidade e a porta, naturalmente, 
refere-se à possibilidade de entrar. 
O valor da imagem é claro: o povo de Deus 
está aberto de par em par para o o mundo, 
para norte e sul, para oriente e ocidente, 
acolhe todos, abole todas as separações, 
rejeita tudo aquilo que o divide e descri-
mina. AJÕÒ BM>T£- 

Muito significativo é o facto de que 
nesta cidade não existe templo. No céu já 
não haverá ritos, cerimónias, práticas 
religiosas; as pessoas já não precisarão de 
meditações, encontrarão Deus face a face. 
O mal, a dor, as trevas serão eliminados. 

Também os nossos templos, as nossas 
liturgias, os nossos solenes ritos sagrados, 
estão todos destinados a desaparecer. 
Não o esqueçamos, para os não 
absolutizar, e para entendermos o chama-
mento que nos fazem à provisoriedade da 
nossa vida. Lembram-nos a nossa 
condição de peregrinos neste mundo, a 
nossa situação de estrangeiros ainda 
distantes da morada definitiva. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 14, 23) 

 
Monição: 
 

 A morada de Deus é o coração de todos 
os cristãos quando são dóceis à voz do Espírito 
que lhes recorda tudo quanto Jesus lhes 
ensinou. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
 

Se alguém Me ama, guardará a minha  
      palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa  
      morada. 
 

 

Evangelho 
 (Jo 14, 23-29) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 23«Quem Me ama guardará a 
minha palavra e meu Pai o amará; Nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa 
morada. 24Quem Me não ama não guarda a 
minha palavra. Ora a palavra que ouvis não 
é minha, mas do Pai que Me enviou. 25Disse-    

-vos estas coisas, estando ainda 
convosco. 26Mas o Paráclito, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos 
ensinará todas as coisas e vos recordará 
tudo o que Eu vos disse. 27Deixo-vos a paz, 
dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como a 
dá o mundo. Não se perturbe nem se 
intimide o vosso coração. 28Ouvistes que Eu 
vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto 
de vós. Se Me amásseis, ficaríeis contentes 
por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do 
que Eu. 29Disse-vo-lo agora, antes de 
acontecer, para que, quando acontecer, 
acrediteis» 

 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário ao Evangelho: 
 

Uma leitura apressada do Evangelho 
de hoje, pode dar a impressão de nos 
encontrarmos perante uma série de frases 
desligadas entre si e dos problemas da 
nossa vida. O trecho, porém, não é de 
maneira nenhuma confuso ou abstrato, é 
apenas muito denso. Procuremos traduzi-       
-lo em termos simples. 

Comecemos por esclarecer a frase do 
v. 25: “Disse-vos estas coisas, estando 
ainda convosco”. É evidente que aqui não 
é o Jesus histórico quem fala, mas o 
Ressuscitado, o Senhor que se dirige às 
comunidades cristãs do tempo de João, 
submetidas à dura prova da perseguição, 
perturbadas pelos abandonos, infidelida-
des, heresias incipientes e, sobretudo, 
desiludidas pelo esperado, e falhado, 
regresso do Senhor. Enquadrado nesta 
perspetiva, passemos agora à análise do 
trecho. 

A afirmação inicial: «Quem me ama...» 
deve ser enquadrada no contexto. Um dos 
discípulos – Judas (não o Iscariotes) – 
dirigiu a Jesus uma pergunta: «Por que é 
que Tu te queres mostrar apenas a nós e 
não a toda a gente?». 

Em Israel todos esperavam um Mes-
sias que, realizando gestos espetaculares 
causasse  admiração a toda a gente. 

Perante a atitude humilde e modesta 
com que Jesus sempre se apresentou – 
não gritou, não fez ouvir pelas praças a 
sua voz (Mt 12, 19), não quis que os seus 
milagres fossem divulgados – os apóstolos 
muitas vezes se puseram a questão que, 
durante a Ultima Ceia, em nome de todos, 
é formulada por Judas. 

Também os familiares de Jesus, que 
viviam em Nazaré, nunca entenderam a 
sua absurda atitude de procurar esconder-       
-se. Um dia disseram-lhe: «Vai para a 
Judeia a fim de os teus discípulos verem 
as obras que fazes! Pois ninguém faz nada 
às escondidas, se pretende tornar-se 
conhecido. Se fazes coisas destas, mostra-
te ao mundo!»  (Jo 7,3-4). 

Também os cristãos das comunidades 
da Ásia Menor, no final do I século, não 
entendem a razão pela qual o Senhor não 

regressa sobre as nuvens do céu para 
manifestar, de forma clamorosa, quem Ele 
é e o que Ele é capaz de fazer. 

A estas dúvidas e incertezas Jesus 
responde: «Quem me ama guardará a 
minha palavra e o meu Pai o amará. Nós 
viremos a Ele e faremos nele a nossa 
morada. Quem me não ama não guarda a 
minha palavra. Ora a palavra que ouvis 
não é minha, mas do Pai que me enviou». 
Jesus quer manifestar-se, juntamente com 
o Pai, não através de prodígios, mas vindo 
habitar nos discípulos. 

É preciso estar atento para não 
materializar esta afirmação. Para entende-     
-la é necessário referir uma outra frase 
pronunciada por Jesus durante a Última 
Ceia. Respondendo a Filipe diz: «É o Pai 
que, estando em mim realiza as suas 
obras. Crede-me: Eu estou no Pai e o Pai 
está em mim; crede-o, ao menos, por 
causa dessas mesmas obras» (Jo 14, 10-
11). 

Jesus traz como prova da sua unidade 
com o Pai as obras que Ele faz. Não se 
refere aos milagres, como talvez sejamos 
levados a pensar. Ele nunca faz apelo aos 
prodígios para demonstrar ser «uma coisa 
só» com o Pai; refere-se a tudo aquilo que 
faz. Os seus gestos são sempre e só obras 
de amor, tendem a libertar o homem de 
todo o tipo de escravidão a que está 
submetido: do pecado, da doença, da 
superstição, da discriminação religiosa e 
social. Mas esta obra de libertação é a 
mesma que, segundo o Antigo Testamen-
to, o Senhor fez em favor do seu povo. 
Israel conheceu o seu Deus como o 
protetor dos últimos, dos débeis, dos 
estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Se 
Jesus faz estas ações, quer dizer que 
Deus está nele e Ele em Deus. 

O que significa então que Jesus e o 
Pai habitam em nós? Significa que, depois 
de ter ouvido a palavra do Evangelho, nós 
recebemos a vida de Deus, o seu Espírito 
e somos levados a fazer as mesmas obras 
de Jesus e do Pai, tornando-nos agora nós 
libertadores do homem. Por isso não é 
difícil reconhecer se e quando numa 
pessoa estão presentes e operando Jesus 
e o Pai. 

No versículo seguinte Jesus promete o 
Espírito Santo, «mas o Paráclito, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
vos ensinará todas as coisas e vos 
recordará tudo o que Eu vos disser». 

São duas as funções do Espírito. 
Comecemos pela primeira, a de ensinar. 

Jesus disse tudo, não omitiu nada. E, 
no entanto, é preciso que o Espírito 
continue a ensinar. 

Jesus não pode explicitar todas as 
consequências e as aplicações concretas 
da sua mensagem. Na história da Igreja – 
Ele sabia-o – iriam surgir situações sempre  
_________________________________________  
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novas, seriam colocadas questões com-
plexas. Pensemos, por exemplo, quantos 
problemas concretos nos dias de hoje 
aguardam uma luz do Evangelho (bioética, 
diálogo inter-religioso, escolhas morais 
difíceis...). 

Jesus garante que os seus discípulos 
encontrarão sempre uma resposta às suas 
perguntas, uma resposta conforme ao seu 
ensinamento, se souberem ouvir a sua 
palavra e manter-se em sintonia com os 
impulsos do Espírito presente neles. 
Deverão ter muita coragem para seguirem 
as suas indicações porque, frequente-
mente, Ele pedirá mudanças de rumo tão 
imprevistas como radicais. Mas Ele não 
ensinará mais nada senão o Evangelho de 
Jesus. 
      À luz de outros textos da Escritura, 
este verbo “ensinar” adquire, porém, um 
significado mais profundo. O Espírito não 
ensina como faz o professor na escola 
quando explica a lição. Ele ensina de for-
ma dinâmica, torna-se impulso interior, 
impele de forma irresistível na direção 
justa, estimula para o bem, leva a escolhas 
de acordo com o Evangelho.  «Ele há-de 
guiar-vos  para a Verdade completa» –  
explica ainda Jesus durante a Última Ceia 
(Jo 16,13) – e, na sua primeira carta, João 
esclarece assim: «Quanto a vós, a unção 
que dele recebestes permanece em vós, e 
não tendes necessidade de que ninguém 
vos ensine; mas, tal como a sua unção vos 
ensina acerca de todas as coisas – e ela é 
verdadeira e não engana – permanecei 
nele, de acordo com o que Ele vos 
ensinou» ( 1 Jo 2, 27). 

A segunda função do Espírito é a de 
“recordar”. Há muitas palavras de Jesus 
que, mesmo estando nos Evangelhos, 
correm o risco de serem silenciadas ou 
esquecidas. Acontece, sobretudo, com 
aquelas propostas evangélicas que não 
são fáceis de assimilar porque estão em 
contraste com o «bom senso» do mundo. 

Um exemplo: até há poucos anos 
atrás, muitos cristãos faziam ainda a 
distinção entre guerras justas e injustas e 
falavam até de «guerras santas», 
aprovavam o recurso às armas para 
defesa dos próprios direitos, defendiam a 
pena de morte para os criminosos. Hoje 
em dia, felizmente, é cada vez menor o 
número dos que assim pensam. 
      Como é possível que os discípulos de 
Jesus, tenham esquecido por tanto tempo, 
as palavras muito claras do Mestre que 
proibia todo o tipo de violência contra o 
irmão? E, no entanto, aconteceu. Eis então 
que intervém o Espírito para “recordar”, 
para trazer à mente dos discípulos o que 
Jesus disse: «Amai os vossos inimigos, fa-
zei bem aos que vos odeiam... A quem te 
bater numa das faces...» (Lc 6, 27-28). 

Durante muitos séculos os cristãos 
conseguiram tapar os ouvidos aos 
chamamentos do Espírito, mas hoje em dia 
quem tenta justificar o uso da violência 
encontra-se cada vez mais só e pressio-
nado pela voz do Espírito que... lhe 
“recorda” as palavras do Mestre. 

Insisti acerca da não-violência, mas os 
exemplos de «esquecimentos» das pala-
vras de Jesus poderiam multiplicar-se e 
seria oportuno que, à luz do Espírito, cada 
um tentasse fazer um exercício de 
memória. 

Jesus deixou como herança aos 
discípulos o mandamento do amor, agora 
deixa também a sua paz'. «Deixo-vos a 
paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou 
como a dá o mundo». 

Jesus pronuncia estas palavras 
quando o Império Romano está em paz, 
não há guerras, todos os povos estão 
submetidos a Roma. E, no entanto, não é 
esta a paz que Ele promete. Esta é a paz 
do mundo, baseada na força das legiões, 
não na justiça. É a paz que aprova a 
escravidão, a marginalização, a opressão 
dos vencidos, a arrogância dos poderosos. 

A paz prometida por Jesus atua 
quando se instauram relacionamentos 
novos entre as pessoas, quando a vontade 
de competir, de dominar, de ser os 
primeiros dá lugar ao serviço, ao amor 
desinteressado pelos últimos. As 
comunidades cristãs são chamadas a ser o 
lugar onde todos podem verificar o início 
desta paz. 

A última parte do trecho é de certa 
forma enigmática: não é fácil entender por 
que é que os discípulos deveriam alegrar-      
-se com a partida de Jesus e por que é que 
Ele afirma que o Pai é maior do que Ele. 

Comecemos por explicar a alegria. 
Notamos antes de mais que esta é 
experimentada apenas por quem «ama» 
Jesus. «Se me amásseis» significa: se 
estivessem em sintonia com os meus 
sentimentos, se partilhassem os meus 
pensamentos e os meus projetos, alegra-
vam-se porque estou para concluir a 
missão que o Pai me confiou. A morte do 
Mestre assusta os discípulos porque eles 
não foram ainda iluminados pelo Espírito, 
não entendem que o seu gesto de imenso 
amor dará início ao mundo novo, 
caracterizado pela «sua paz». 

A afirmação acerca da inferioridade de 
Jesus em relação ao Pai explica-se com a 
linguagem usada pelos rabinos. Eles 
falavam de superioridade e inferioridade 
para distinguir o enviado de quem o envia. 
Enquanto está no mundo e não concluiu a 
sua missão, enquanto não volta ao Pai, 
Jesus é o «inferior», isto é, o enviado do 
Pai. 

 
 

Jornal do Leitor 

Oração Universal 
 

 

1 –  Pela Igreja, templo santo de Deus vivo, 
esposa de Cristo, resplandecente de  
      beleza e de graça, 
que ensina aos homens o caminho da  
      verdade, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos,  
             presbíteros e diáconos, 

pelos fiéis que dão testemunho do  
      Evangelho 
e pelos que estão atentos à voz do  
      Espírito, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Pelos que lutam pela paz em toda a  
             terra, 

pelos que acreditam que ela é possível 
e por aqueles que a imploram sem  
      cessar, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Pelos que guardam a palavra de Jesus, 
pelos que O amam e O adoram 
e por aqueles que se perturbam e têm  
      medo,  
oremos, irmãos. 

 

5 –  Pelos que acreditam que a violência  
             pode ser vencida, 

pelos que buscam a paz de Cristo e a  
      dão aos outros 
e por todos aqueles que a não têm, 
oremos, irmãos. 
 

Agenda Santoral 

Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária                      

                                                       (Bispo).   

Dia 30 – Rogações (a)   

Dia 31 – Visitação de Nossa Senhora.                      
Dia 01 – S. Justino (Mártir).   

 Obs.   – (a) – O que são Rogações? 
 
As Rogações são preces públicas da 

Igreja dirigidas ao Senhor pelas diversas 
necessidades dos homens e, mais 
especialmente no campo, pelas semen-
teiras e frutos da terra, e ações de graças 
por tudo quanto Deus nos dá. Pode rezar-         
-se ou cantar-se as Ladainhas dos Santos 
e fazer-se a procissão, porventura com a 
bênção dos campos. 

  
 

Antífona da Comunhão 

Vós sereis meus amigos, se fizerdes o 
que vos mando, diz o Senhor. Eu pedirei 
ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo, que 
permanecerá convosco para sempre. 
Aleluia. 
 
___________________________________________  
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O Espírito Santo é o 

guia dos cristãos 
 

O Espírito Santo é para os cristãos o 
Dom do Pai e do Filho, como escutamos 
na leitura do Evangelho. É o Espírito Santo 
que ensina e recorda tudo o que Jesus 
ensinou: «O Espírito vos ensinará todas as 
coisas e recordará tudo o que Eu vos 
disse». 

Inúmeras situações se colocaram à 
Igreja nascente e também se colocam à 
Igreja de hoje. Como lidar com os novos 
movimentos religiosos? Como gerir as 
situações de divórcio, de homossexua-
lidade, do aborto, da eutanásia? São estas 
e muitas outras situações fraturantes que 
têm implicação com os ensinamentos de 
Jesus. 

Jesus garante que os seus discípulos 
encontrarão sempre uma resposta às suas 
perguntas, uma resposta que esteja de 
harmonia com os Seus ensinamentos. É 
preciso escutar a sua palavra e abrir o 
coração à inspiração do Espírito. Depois, é 
preciso ter coragem para seguir as suas 
indicações, porque, talvez Ele exija mudan-
ças de caminho tão imprevistas como 
fundamentais. O Espírito apenas ensinará  
o Evangelho de Jesus. 

O Espírito também tem como mis-
são recordar. No Evangelho, há muitas 
palavras de Jesus que facilmente são 
esquecidas e postas de lado. O Espírito 
no-las recordará se estivermos atentos aos 
seus apelos e atuarmos na nossa vida com 
os mesmos sentimentos de Jesus. 

Para sabermos se de facto Deus (Pai, 
Filho e Espírito Santo) habita em nós, 
basta interrogarmo-nos, com toda a 
sinceridade, sobre o que dizem de nós no 
trabalho, em casa, na escola, na 
comunidade, nas diversões: «Quem Me 
ama guardará a Minha palavra e o Meu Pai 
o amará; Nós viremos a ele e faremos nele 
a nossa morada», disse Jesus. Quer dizer 
que depois de escutarmos a palavra do 
Evangelho, recebemos a vida de Deus, 
somos sua morada e levados a realizar as 
mesmas obras de Jesus. Será que as 
realizamos? 

Teremos a coragem de pôr de lado 
questiúnculas (piolhices, discussões fúteis) 
e desejo de mandar em vez de servir; de 
externamente sermos pessoas muito 
religiosas, que proferem bonitas palavras 
sobre o amor, a paz, o respeito pelos 
outros, mas depois quando ninguém vê, 
ofendemos o cônjuge, importunamos os 
filhos, não ajudamos ninguém e exigimos 
que nos sirvam? 

Saibamos colocar o amor à frente da 
força, a humildade à frente da soberba, o 

serviço à frente do prestígio. 
A força do Espírito atua em nós 

quando nos abrimos totalmente ao seu 
sopro libertador, como aconteceu com os 
discípulos reunidos em Jerusalém. 

 
 

A ação do 

Espírito Santo 

 

A ação do Espírito nos discípulos 
reunidos em Jerusalém. 

A Igreja primitiva em período de 
crescimento, mas radicada no ambiente 
judaico e pagão, enfrenta o primeiro 
grande conflito, como escutamos na 
primeira Leitura. Os Apóstolos, conscientes 
da presença viva do Dom que Jesus 
deixou à sua Igreja, sob a inspiração do 
Espírito Santo e de comum acordo, 
escolhem mensageiros e enviam-nos, a fim 
de porem termo à situação e apaziguarem 
os ânimos mais exaltados com a diver-
sidade de comportamento das diferentes 
comunidades. 

A mensagem desta Leitura é 
importante para nós. Alerta-nos para a 
tentação de impormos aos outros as 
nossas tradições e a nossa maneira de 
praticar a religiosidade, sem as distinguir-
mos do essencial da mensagem de Jesus. 

Por exemplo, nós devemos rezar, mas 
o Evangelho não nos diz nada como o 
devemos fazer. Se de pé, de joelhos, 
braços abertos ou caídos, olhando para 
cima ou fitando o chão. Isso depende da 
cultura de cada povo. O importante é pôr 
de lado tudo aquilo que é contrário ao 
Evangelho, para seguirmos serenamente a 
nossa peregrinação neste mundo a 
caminho do nosso encontro definitivo com 
Deus. 

 
 

A nossa peregrinação 

neste mundo 
 

O livro do Apocalipse, do qual lemos o 
trecho da segunda Leitura, foi redigido com 
este sentido e precisamente para infundir 
coragem nos cristãos em dificuldades e 
desanimados por causa das perseguições. 
O autor apresenta-lhes, e a nós hoje, o que 
acontecerá no fim dos tempos. Compara o 
povo de Deus a uma esplêndida cidade, 
Jerusalém, aberta para o mundo numa 
verdadeira universalidade de acolhimento 
a todos os homens, abatendo todas as 
barreiras que os separam e rejeitando tudo 
o que divide, discrimina e marginaliza. 

O homem não estará sujeito a ritos, 
cerimónias ou práticas religiosas, encon-
trará a Deus face a face. Todo o mal, 
sofrimento, escuridão serão eliminados. 

Todo o trecho é um chamamento 
apelativo ao provisório da nossa vida. Não 
temos aqui «morada permanente», por 
isso recorda-nos que somos peregrinos 
rumando à casa do Pai, como estrangeiros 
longe da sua morada definitiva. 

Já caímos na conta desta realidade? O 
que teremos de modificar na nossa vida 
para sermos conformes às exigências do 
Evangelho? Pensemos nisto. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Pio XI” 

(1922  –  1939) 

 
…continuação 
 

Apaixonado pela paleografia (arte de 
decifrar escritos antigos), foi nomeado, em 
1907, para a direção da Biblioteca 
Ambrosiana de Milão, de que antes havia 
sido colaborador e onde desenvolveu um 
trabalho que lhe granjeou elogios de gente 
dos mais diversos quadrantes da socie-
dade, o que fez com que, pouco tempo 
depois, chegasse a perfeito da Biblioteca 
Apostólica Vaticana.  

Mais tarde, o seu antecessor, Papa 
Bento XV, enviou-o à Polónia como núncio 
apostólico. Em 1919, foi designado arce-
bispo titular de Lepanto.  Foi aí que se 
preparou para o seu pontificado, habituan-
do-se a lutar pelas causas mais comple-
xas, e cultivou a sua aversão pelo 
comunismo, tendo dado provas da sua 
coragem quando, em 1920, o exército 
bolchevique se preparava para invadir 
Varsóvia e Achille Ratti se recusou a 
abandonar o seu posto e a cidade. 

Regressado a Itália, foi nomeado 
arcebispo e cardeal de Milão, onde mais 
tarde viria a inaugurar a Universidade 
Católica do Sagrado Coração. Em 1922 
Ambrogio Damiano Achille Ratti foi eleito 
Papa, tomando o nome de Pio XI. 

                                           (Continua…) 
 

 

A Bíblia 
Os Evangelhos Sinópticos  

 

Os Evangelhos de Mateus, Marcos e 
Lucas pertencem à mesma família. Como 
se fossem primos ou irmãos, têm muitas 
semelhanças e algumas diferenças. Tal 
parentesco é problemático e o debate 
sobre ele dura há vários séculos. 
___________________________________________  
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Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 

 

Entretanto, em Abril de 1928, D. Sílvia 
faz um retiro com o Pe. Sebastião Pinto da 
Rocha; a 17 e em casa, faz o voto de 
vítima;  e a 25 de Maio faz, com amigas 
que se reúnem na casa de D. Maria José 
Pestana, um juramento solene de amor, 
expresso com o lema: «No Tabernáculo e 
na Cruz, unamos nossas almas para a 
obra de Jesus.» Foi depois comunicada a 
D. Maria da Conceição a sua adesão à 
Obra de Adoração e Reparação. E assim 
D. Sílvia entra na Obra de Cedofeita 
(Porto), na categoria das «almas vítimas 
que estão no mundo», associadas à 
Congregação como auxiliares, garantindo 
a sustentação da Obra com determinadas 
mensalidades. 

Abrem-se aqui novos caminhos para a 
vida espiritual e para a ação apostólica de 
D. Sílvia. Pensa partir imediatamente para 
Lisboa, onde se achava o Pe. Sebastião, e 
que juntos poderiam encarregar-se da 
Obra, ele como diretor espiritual, não como 
chefe da Obra. Em Junho, já tem um nome 
para a Congregação: Missionárias do 
Coração Misericordioso de Jesus e Maria. 
Mas o Pe. Sebastião não é do mesmo 
parecer; deita fora os seus escritos, sem 
os ter lido completamente e proíbe-a de 
escrever. Sílvia fica em grande amargura, 
mas abandona-se à vontade de Deus. A 21 
de Junho, no Congresso Eucarístico de 
Braga, a que presidiu o cardeal Cerejeira, 
Patriarca de Lisboa, tem de novo a 
impressão que será ele a dar vida à Obra. 

 

                                              (Continua…) 
 

 

És insubstituível  (94) 

 

… O que importa é que tu conquistaste 
o direito de ser um ser humano, 
consciente, inteligente e livre. A tua vida é 
mais importante do que todo o dinheiro do 
mundo e mais valiosa do que todos os 
aplausos das multidões. 

Estima a vida, porque não há nada de 
mais valioso. Vive a vida, não desistas dela 
e sê feliz.  

 
 

Jornal do Leitor 

Sabias que... 
 

Shalom 
 

Antiga expressão hebraica que 
significa «paz». Aparece umas 260 vezes 
na Bíblia e conservou-se como saudação 
até aos nossos dias. Esta palavra ia 
acompanhada de grande variedade de 
gestos corporais, reforçando significados.  

Shalom, acompanhado de um beijo, 
expressa a proximidade e a amizade.   

Shalom, com a entrega de um pouco 
de sal, equivale a realizar um pacto 
duradouro no tempo.  

Shalom, inclinando o corpo, significa 
selar um tratado de paz e abandonar a 
violência.  

Jerusalém (Ur-shalem) significa «cidade 
da paz». 

 
 

Construtores da Paz 
 

Acreditar em Jesus consiste em ser fiel 
ao seu projeto; um projeto que não 
consiste em realizar ritos externos nem 
favorecer estruturas de opressão e 
exclusão. Jesus pede-nos que defendamos 
o direito, a justiça e a dignidade. As 
primeiras comunidades cristãs viviam um 
processo de abertura ao mundo greco-        
-romano. Tiveram que ser fiéis aos 
ensinamentos de Jesus, adaptando-o às 
novas circunstâncias culturais. 

Os cristãos de hoje também têm de 
atualizar a mensagem de Jesus. Não 
podemos limitar-nos a aprender de 
memória dogmas e mandamentos. O 
Evangelho oferece-nos uma palavra crucial 
para iluminar o nosso seguimento: paz 
(shalom). Como seguidores de Jesus 
esforçamo-nos em ser construtores da paz. 

Paz interior, criando espaços pessoais 
de serenidade. 

Paz para com a família e os amigos 
com o acolhimento, o respeito e o perdão. 

Paz para o mundo, olhando para além 
das nossas fronteiras. 

 
 

H u m o r 
 

Rir, só para agradar… 
 

O patrão deu uma festa aos 
funcionários da empresa. Durante a festa, 
o patrão começou a contar piadas e 
anedotas absolutamente sem graça, aos 
funcionários. 

Todos os empregados quase morriam 
de rir à exceção de um rapaz que se 
mantinha calado. Depois da décima quinta 
piada e sem que o rapaz esboçasse 

qualquer sorriso, o patrão resolveu dirigir-        
-se até ele: 

– Porque é que não ris das minhas 
piadas tal como os outros? Por acaso não 
achas graça? 

– É que eu não trabalho na sua 
empresa. 

 
 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Maria 

Guiomar 

António  

Dias 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Martins 

José  

Meireles 

2.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

Fernanda 

Costa 

Oraç Univ. 
Maria 

Guiomar 

António  

Dias 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Nelson 

Costa 

Paula 

Meireles 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes  

Mónica 

Gonçalves 

Oraç Univ 
M.ª  José 

Pinheiro 

Assunção 

Matos 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Glória  

Neto 

Carla G. 

Sousa 

2.ª Leitura 
Justina 

Carneiro 

Raquel 

Barros 

Oraç Univ. 
Júlia 

Machado 

Sofia  

Santos 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos  
Luísa  

Abreu 

1.ª Leitura Grupo 
Elisabete 

Santos 

2.ª Leitura de 
Manuel 

Leão 

Oraç. 
Fiéis 

Jovens. 
Luísa  

Abreu 
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