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Tempo Comum 
(X Domingo) 

O Tempo Comum são trinta e três ou 
trinta e quatro semanas do ciclo do ano 
(neste ano de 2019 são 33), destinadas 
não a celebrar um aspeto particular do 
mistério de Cristo, mas o próprio mistério 
de Cristo na sua globalidade, especial-
mente nos domingos (AC 43: EDREL 881). 

 

(Diretório Litúrgico – 2019) 
 

 

Tempo Comum 

Lecionários 

Retoma-se o Tempo Comum na 
semana X, omitindo a semana IX. 

Para o Ofício Divino toma-se o III 
volume a Liturgia das Horas. 

Para a Missa, tomam-se os seguintes 
Lecionários: 

– Dominical (Ano C). 
– Ferial (Anos ímpares – V). 

 

(Diretório Litúrgico – 2019) 
 

 

 

Tempo Comum 

(Mais informação)  
 

As Missas dos dias de semana deste 
Tempo não têm Glória. Prefácios 
comuns, à escolha, ou outros. 

O Missal apresenta 34 formulários de 
Missas intituladas Missas dominicais e 
quotidianas, que podem utilizar-se, com 
grande liberdade de escolha, nos dias 
feriais deste Tempo (Comum) que não 
tenham Missa própria de algum Santo. 

Nas Missa votivas pode usar-se a 
cor do próprio da Missa, ou do dia, ou do 
Tempo. 

(Diretório Litúrgico – 2019) 
  

 

 

Círio Pascal 

(Pentecostes) 
 

Terminado o Tempo Pascal, convém 
colocar o círio pascal no batistério, 
para que, durante a celebração dos 
batismos, nele se acendam as velas dos 
batizados. 

 

(Diretório Litúrgico – 2019) 
 

 

 

«Não são todos galileus os que 
estão a falar? Então, como é que 
os ouve cada um de nós falar na 
sua própria língua? 
                                            (Act 2, 7-8) 

Pentecostes 

(Missa da Vigília) 

Os cinquenta dias sagrados do 
Tempo Pascal concluem-se com o 
Domingo de Pentecostes, em que se 
comemora o dom do Espírito Santo aos 
Apóstolos, nos primórdios da Igreja, e o 
início da sua missão junto de todas as 
línguas, povos e nações. 

Convém celebrar nesta Vigília uma 
Missa mais longa, utilizando as leituras e 
orações propostas nos livros litúrgicos. 
Todavia esta Missa não tem caráter 
batismal como a Vigília Pascal, mas de 
oração mais intensa, a exemplo dos 
Apóstolos e dos discípulos que perse-
veram com Maria, Mãe de Jesus, 
unânimes em oração, esperando a vinda 
do Espírito Santo. 

 

(Diretório Litúrgico – 2019) 
 

 

 

Festa de Domingo de 

Pentecostes 
Quando Nossa Senhora e os 

Apóstolos, acompanhados de muitos 
discípulos, se encontravam todos reuni-
dos em oração no Cenáculo, aconteceu o 
imprevisível: o Espírito Santo veio solene-
mente sobre eles, sob a figura de uma 
chama de fogo. 

É este o grande acontecimento da 
história da nossa Salvação que celebra-
mos, e pedimos ao Senhor que se 
renovem em nós as maravilhas da manhã 
do Pentecostes. 

 
 

 

Antífona de Entrada 
 

O Espírito do Senhor encheu a terra 
inteira;  

Ele que abrange o universo, conhece 
toda a palavra. Aleluia. 

 

Ou: 
 

O amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que 
habita em nós. Aleluia. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Act 2, 1-11) 

Monição:  
 

São Lucas conta-nos o acontecimento de 
Pentecostes,  a  descida  do Espírito Santo e a 
  _________________________________________  
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 transformação realizada por Ele nos Apósto-
los e em toda a Igreja. 

 

Leitura: 
 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

1Quando chegou o dia de 
Pentecostes, os Apóstolos estavam 
todos reunidos no mesmo lugar. 
2Subitamente, fez-se ouvir, vindo do 
Céu, um rumor semelhante a forte 
rajada de vento, que encheu toda a 
casa onde se encontravam. 3Viram 
então aparecer uma espécie de línguas 
de fogo, que se iam dividindo, e 
poisou uma sobre cada um 
deles. 4Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar 
outras línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia que se exprimis-
sem. 5Residiam em Jerusalém judeus 
piedosos, procedentes de todas as 
nações que há debaixo do céu. 6Ao 
ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-    
-se e ficou muito admirada, pois cada 
qual os ouvia falar na sua própria 
língua. 7Atónitos e maravilhados, dizi-
am: «Não são todos galileus os que 
estão a falar? 8Então, como é que os 
ouve cada um de nós falar na sua 
própria língua? 9Partos, medos, elami-
tas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da 
Ásia, 10da Frígia e da Panfília, do 
Egipto e das regiões da Líbia, vizinha 
de Cirene, colonos de Roma, 11tanto 
judeus como prosélitos, cretenses e 
árabes, ouvimo-los proclamar nas 
nossas línguas as maravilhas de 
Deus». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura tem algum grau de dificuldade, 
porquanto está cheia de ritmo e movimento e 
tem expressões muito fortes que requerem 
uma boa dicção. Podes sentir alguma 
dificuldade em pronunciar alguns nomes dos 
vários povos. Prepara-te bem, para que tudo 
termine ainda melhor.  

Não digas “Antónios” e maravilhados, mas 
Atónitos e maravilhados. Também não 
pronuncies “mêdos”, mas mèdos. E não digas 
do “Porto” e da Ásia, mas do Ponto e da Ásia. 
Nem digas da “Frígida” e da Panfília, mas da 
Frígia e da Panfília. 

Outras palavras que deves exercitar: 
Pentecostes / poisou / exprimissem / 
prosélitos / cretenses / árabes / e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Jesus prometeu aos seus discípulos 
que não os deixaria sós e que iria enviar 

o Espírito (Jo 14, 16.26). Hoje celebra-
mos a festa deste dom do Ressuscitado. 

Lendo o trecho dos Atos ficamos 
admirados perante os numerosos «prodí-
gios» acontecidos no dia de Pentecostes: 
rajadas de vento, línguas de fogo, os 
apóstolos que falam todos os idiomas. 

Perguntamo-nos também por que 
razão Deus esperou cinquenta dias antes 
de mandar sobre os discípulos o seu 
Espírito. 

Para compreender esta página de 
teologia (não de crónica) temos que 
penetrar um pouco na linguagem simbó-
lica utilizada pelo autor. 

Lucas coloca a descida do Espírito no 
dia de Pentecostes. E, no entanto, 
precisamente no Evangelho de hoje, João 
conta que Jesus comunicou o Espírito no 
próprio dia da ressurreição (Jo 20, 22). 
Como se explica esta falta de acordo 
acerca da data? 
      Digamos já e com clareza: o mistério 
pascal é único. Morte, Ressurreição, 
Ascensão e dom do Espírito aconteceram 
no mesmo instante, no momento da 
morte de Jesus. Contando o que  acon-
teceu  no Calvário, naquela Sexta-Feira 
Santa, João diz que, inclinando a cabeça, 
Jesus entregou o Espírito (Jo 19, 30). 

Então, por que motivo este único, 
sublime, inefável mistério pascal foi 
apresentado por Lucas como se tivesse 
acontecido em três momentos suces-
sivos? Fê-lo para ajudar a compreender 
os seus múltiplos aspetos. 

João pôs a efusão do Espírito no dia 
de Páscoa para mostrar que o Espírito é 
dom do Ressuscitado. Agora vejamos por 
que razão Lucas (no Livro dos Atos) a 
coloca no contexto da festa de Pente-
costes. 

O Pentecostes era uma festa 
hebraica muito antiga, celebrada cinquen-
ta dias depois da Páscoa e que 
comemorava a chegada do povo de Israel 
ao monte Sinai. Todos recordamos o que 
aconteceu naquele lugar: Moisés subiu 
ao monte, encontrou Deus e recebeu a 
Lei para a transmitir ao seu povo. 

Os Israelitas eram muito orgulhosos 
deste dom: diziam que Deus, antes de 
lhes oferecer a Lei, a tinha oferecido a 
outros povos, mas estes tinham-na 
recusado, preferindo continuar com os 
seus vícios e desregramentos. Para 
agradecer a Deus esta predileção, os 
Israelitas tinham instituído uma festa: o 
Pentecostes. 

Dizendo que o Espírito tinha descido 
sobre os discípulos precisamente no dia 
de Pentecostes, Lucas quer ensinar que 
o Espírito substituiu a antiga Lei e tornou-   
-se a nova Lei para o cristão. 
      Para explicar melhor o que isto quer 
dizer, vamos recorrer a uma comparação. 

Um dia Jesus disse: «Porventura podem 
colher-se uvas dos espinheiros ou figos 
dos abrolhos?» (Mt 7,16). Seria insensato 
imaginar que circundando de carinhos um 
cardo, podando-o, criando-lhe à volta um 
clima mais temperado, se poderia chegar 
a produzir uvas. Todavia, se – com um 
prodígio de engenharia genética – 
conseguisse transformá-lo numa videira, 
então já não seria necessária uma 
intervenção externa. O cardo produziria 
espontaneamente uvas. 

Ora, antes de receber a efusão do 
Espírito, o mundo era como um grande 
cardo. Deus tinha dado aos homens 
ótimas indicações – um decálogo, precei-
tos, muitos conselhos – e aguardava os 
frutos, obras de justiça e de amor (Mt 21, 
18-19), mas estes não chegaram porque 
a árvore continuava a ser má e «não há 
árvore boa que dê mau fruto, nem árvore 
má que dê bom fruto... o mau, do mau 
tesouro tira o que é mau; pois a boca fala 
da abundância do coração» (Lc 6, 43.45). 

Que fez então Deus? Decidiu mudar 
o coração das pessoas. Com um coração 
novo – pensou Ele – elas nunca mais 
iriam precisar de leis exteriores, iriam 
fazer o bem segundo os impulsos do seu 
íntimo. 

 

Isto é a lei do Espírito 
  

É o coração novo, é a vida de Deus 
que, quando entra no homem, o 
transforma e de cardo torna-o árvore 
fecunda, capaz de produzir espontanea-
mente as obras de Deus. 

Quando o homem está cheio do 
Espírito, acontece nele algo de inaudito: 
ama com o mesmo amor de Deus. A 
partir daquele momento «não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine» 
(1 Jo 2, 27), não precisa de outra lei. 
João chega a dizer que o homem ani-
mado pelo Espírito torna-se até mesmo 
incapaz de pecar: «Todo aquele que 
nasceu de Deus não comete pecado, 
porque um germe divino permanece nele 
e não pode pecar, porque nasceu de 
Deus» (1 Jo 3,9). 

  

E o rumor semelhante a uma 
forte rajada de vento, e as línguas 
de fogo? 

 

 Mas é evidente: vamos ver ao livro 
do Êxodo quais foram os fenómenos que 
acompanharam o dom da antiga Lei: «E 
eis que, no terceiro dia, ao amanhecer, 
houve trovões e relâmpagos e uma 
nuvem pesada sobre a montanha, e um 
som muito forte de trombeta, e todo o 
povo que estava no acampamento 
tremia» (Ex 19,16). «Perante o espetá-
culo dos trovões, dos relâmpagos,do som  
_________________________________________  

N.º 567 – 09-06-2019 – Pentecostes – Pág. 2 / 8 



Pág. 3 / 8 – Pentecostes – N.º 567 – 09-06-2019  
 

da trombeta e da montanha fumegante o 
povo tremia e mantinha-se à distância» 
(Êx 20, 18). 

Os rabinos diziam que, no Sinai, no 
dia de Pentecostes, quando Deus tinha 
dado a Lei, as suas palavras tinham 
tomado a forma de setenta línguas de 
fogo, para indicar que a “Tora” estava 
destinada a todos  os  povos  (que  
naquele  tempo  se pensava que fossem 
precisamente setenta). 

Se a antiga Lei tinha sido dada no 
meio de trovões, relâmpagos, línguas de 
fogo... como poderia Lucas apresentar de 
modo diferente o dom do Espírito – nova 
Lei? Se queria que o entendessem tinha 
que utilizar as mesmas imagens. 

 

      E as muitas línguas faladas 
pelos apóstolos? 
 

Provavelmente Lucas evoca um fenó-
meno muito comum na Igreja primitiva: 
depois de ter recebido o Espírito, os 
crentes começavam a louvar a Deus num 
estado de exaltação e, como que em 
êxtase, pronunciavam palavras estranhas 
noutras línguas. 
      Lucas utilizou este fenómeno num 
sentido bíblico para ensinar a universa-
lidade da Igreja. O Espírito é um dom 
destinado a todas as pessoas e a todos 
os povos. Perante este dom de Deus 
abatem-se todas as barreiras de língua, 
raça e tribo. Ou seja, no dia de Pente-
costes acontece o contrário do que 
aconteceu em Babel (Gn 11, 1-9). 

Ali, as pessoas começaram a não se 
entender e a afastarem-se umas das 
outras; aqui, o Espírito inicia um movi-
mento oposto: reúne aqueles que estão 
dispersos. 

Por isso, quem se deixa guiar pela 
palavra do Evangelho e do Espírito fala 
uma língua que todos compreendem e 
que a todos une: a linguagem do amor. É 
o Espírito que transforma a humanidade 
numa única família onde todos se 
entendem e se amam. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 103 (104), 1ab.24ac.29bc-30.31.34 

 

Monição: 
 

São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos 
o grande acontecimento da vinda solene do 
Espírito Santo sobre Maria Santíssima, os 
Doze Apóstolos e muitos discípulos, na manhã 
do Pentecostes. 

Neste dia foi inaugurada solenemente a 
Igreja e apresentada à multidão que acorreu 
ao Cenáculo, atraída pelo ruído semelhante a 
uma rajada de vento que se fez ouvir. 

  

Refrão: 
 

ENVIAI, SENHOR, O VOSSO ESPÍRITO  
E RENOVAI A FACE DA TERRA.  

Ou: 
 

MANDAI, SENHOR O VOSSO ESPÍRITO,  
E RENOVAI A TERRA.  

Ou:     
 

ALELUIA. 
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas  
      obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas. 
 

Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso Espírito, retomam a  
      vida 
e renovais a face da terra. 
 

Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. 
 

 

 

Segunda Leitura 
(1 Cor 12, 3b-7.12-13) 

 

Monição: 
  

São Paulo, na primeira Carta aos fiéis de 
Corinto, ensina-nos que o Espírito é a fonte 
inesgotável de onde brota a vida da 
comunidade cristã. É Ele que nos 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.  

Leitura: 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3bNinguém pode dizer 
«Jesus é o Senhor», a não ser pela 
acção do Espírito Santo. 4De facto, há 
diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. 5Há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o mesmo.  
6Há diversas operações, mas é o 
mesmo Deus que opera tudo em 
todos. 7Em cada um se manifestam os 
dons do Espírito para o bem comum.  
12Assim como o corpo é um só e tem 
muitos membros e todos os membros, 
apesar de numerosos, constituem um 
só corpo, assim também sucede com 
Cristo. 13Na verdade, todos nós – 
judeus e gregos, escravos e homens 
livres – fomos baptizados num só 
Espírito, para constituirmos um só 
Corpo. E a todos nos foi dado a beber 
um único Espírito. 

Palavra do Senhor. 

Recomendação aos Leitores: 
 

A parte do texto desde “De facto… (até) 
bem comum” reveste uma forma doxológica 
(do tipo de hino de louvor ao Senhor), por 
isso, estas frases são interdependentes (e 
isso deve ser percebido na leitura). 

Sublinha, com tom de voz adequado, “– 
judeus e gregos, escravos e homens livres –“ 
(entre –  – travessões). A entoação apropriada 
é importante. 

Exercita as palavras: diversidade / 
ministérios (não “mistérios”) / manifestam / 
constituem / sucede / constituirmos (não 
“construirmos”) / e outras.  
 

Sequência: 
 

A sequência é uma oração ao Espírito 
Santo, recebida da tradição, na qual 
cantamos os louvores da Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade. 

 

(É facultativa). 
 

Vinde, ò santo Espírito 
vinde, amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 

Sem a vossa força 
e favor clemente, 
nada há no homem 
que seja inocente 

Vinde, Pai dos pobres: 
na dor e aflições, 
vinde encher de gozo 
nossos corações. 

Lavai nossas manchas, 
a aridez regai, 
sarai os enfermos 
e a todos salvai. 

Benfeitor supremo 
em todo o momento, 
habitando em nós 
sois o nosso alento. 

Abrandai durezas 
para os caminhantes, 
animai os tristes, 
guiai os errantes 

Descanso na luta 
e na paz encanto, 
no calor sois brisa, 
conforto no pranto. 

 
Vossos sete dons 
concedei à alma 
o que em voz confia: 
 

Luz de santidade, 
que no Céu ardeis, 
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 

Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. 

 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

      De onde surgem as divisões nas 
nossas comunidades? Das invejas, dos 
ciúmes recíprocos. Os que têm qualida-
des evidentes (são inteligentes, fortes, 
têm boa saúde, estudaram...), em vez de 
pôr humildemente os seus dotes ao 
serviço dos irmãos, começam a pretender 
títulos honoríficos, exigem maior respeito, 
estão convencidos de ter direito a 
privilégios, querem ocupar os primeiros 
lugares. É assim que os ministérios da 
comunidade, que são ocasiões para 
servir, se tomam oportunidades para 
imposição, para afirmação pessoal, para 
afirmar o próprio poder e o próprio 
prestígio. 
      Na comunidade de Corinto, os 
cristãos não eram melhores que os de 
hoje, cometiam os mesmos pecados, 
tinham os mesmos defeitos.  Com  efeito,  
_________________________________________  
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estavam divididos por causa dos vários 
carismas (isto é, dos vários dons) que 
cada um tinha recebido de Deus. 

Paulo escreve a estes cristãos para 
lhes lembrar que os muitos dons, as 
muitas qualidades que cada um tem, não 
foram dados para criar divisões, mas para 
favorecer a unidade: «Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum». E isto porque a origem de 
todos os dons é única: o Espirito. Diz 
Paulo: «Há diversidade de dons 
espirituais, mas o Espírito é o mesmo». 

Para esclarecer melhor esta ideia da 
unidade e do serviço recíproco, Paulo 
utiliza a comparação do corpo. 

Os cristãos constituem um só corpo, 
composto por muitos membros. Cada 
parte deve desempenhar a sua função 
para o bem de todo o organismo. Assim 
acontece com os diversos dons que 
enriquecem cada membro da comuni-
dade: servem para que cada um possa 
manifestar aos outros o seu amor, 
mediante uma humilde disponibilidade 
para o serviço. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

Monição: 
 

Também nós, como as cento e vinte 
pessoas que estavam no Cenáculo, na manhã 
do Pentecostes, suspiramos pela vinda do 
Espírito Santo a cada um de nós. 

Aclamemos o Evangelho que vai ser 
proclamado, pedindo esta mesma graça. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
 

 

 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

19Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se no 
meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». 20Dito isto, mostrou-        -lhes as 
mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios 
de alegria ao verem o Senhor. 21Jesus disse-
lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio 
a vós». 22Dito isto, soprou sobre eles e disse-
lhes: «Recebei o Espírito Santo: 23àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
serão retidos».  

Palavra da Salvação. 

 

Comentário ao Evangelho: 

Para os primeiros cristãos, o primeiro 
dia da semana é um dia importante 
porque é o dia do Senhor (Ap 1, 10), é 
aquele em que a comunidade costuma 
reunir-se para partir o pão eucarístico 
(Act 20 ,7; 1 Cor 16, 2). 

Na tarde. A indicação temporal com 
que começa o trecho evangélico é 
preciosa: indica talvez a hora tardia a que 
os cristãos costumavam encontrar-se 
para a sua celebração. 
      As portas estão fechadas por medo 
dos Judeus. Jesus certamente não tinha 
anunciado triunfos e vida fácil aos seus 
discípulos; «têm muito que sofrer no 
mundo» –  dissera (Jo 16, 33). Todavia, a 
razão principal pela qual se insiste nas 
portas fechadas (Jo 20, 26) é teológica: 
João quer que se entenda que o 
Ressuscitado é o mesmo Jesus que os 
apóstolos viram, conheceram, ouviram, 
tocaram, mas encontra-se numa condição 
diferente. Não voltou à vida de antes 
(como aconteceu a Lázaro), entrou numa  
existência completamente nova. 

O seu corpo j á  não é feito de 
átomos materiais, é impercetivel à 
verificação dos sentidos.  

A ressurreição da carne não 
equivale à reanimação de um cadáver. É 
o misterioso desabrochar de uma vida 
nova a partir de um ser que acaba. Paulo 
explica este facto pela imagem da 
semente. Diz que «semeado corruptível, 
o corpo é ressuscitado incorruptível; 
semeado na desonra, é ressuscitado na 
glória; semeado na fraqueza, é 
ressuscitado cheio de força; semeado 
corpo terreno, é ressuscitado corpo 
espiritual. Se há um corpo terreno, 
também há um corpo espiritual» (1 Cor 
15, 42-44). 

Quando Jesus mostrou as mãos e o 
lado, os discípulos ficaram cheios de 
alegria. Uma reação surpreendente: 
deveriam entristecer-se vendo os sinais 
da paixão e morte. Pelo contrário, 
alegram-se, não porque encontram pela 
frente o Jesus que acompanharam ao 
longo das estradas da Palestina, mas 
porque vêm o Senhor, dão-se conta de 
que o Ressuscitado que se lhes revela é 
o mesmo Jesus, aquele que deu a vida. 

Colocando as manifestações do 
Ressuscitado no contexto da tarde do 
primeiro dia da semana, João pretende 
dizer aos cristãos das suas comunidades 
que também eles podem encontrar o 
Senhor – não Jesus de Nazaré, com o 
corpo material que tinha neste mundo – 
mas o Ressuscitado, sempre que se 
encontrem juntos «no dia do Senhor» (na 
Eucaristia Dominical). 

Depois de ter saudado os discípulos 
pela segunda vez: A paz esteja convos-
co!, Jesus dá-lhes o seu Espírito e 
confere-lhes o poder de perdoarem os 
pecados. 

Os discípulos são enviados a cumprir 
uma missão: «Assim como o Pai me 
enviou, também Eu vos envio a vós.» 

Quando estava no mundo, Jesus 
mostrava o rosto e o amor do Pai (Jo 12, 
45), agora, tendo deixado este mundo, 
Ele continua a sua obra através dos 
discípulos a quem entrega o seu Espírito. 

Acolhê-lo era acolher o Pai que o 
tinha enviado, agora acolher os seus 
discípulos é acolhê-lo a Ele (Jo 13, 20). 
     Para compreender a missão confiada 
aos apóstolos,  o   perdão   dos   pecados 
mediante a efusão do  Espírito,  temos  
que nos refazer às conceções religiosas 
do povo de Israel e às palavras dos 
profetas. 

No tempo de Jesus, encontrava-se 
difundida a ideia de que as pessoas 
agiam mal, contaminavam-se com os 
ídolos, eram impuras porque movidas por 
um espírito mau. E esperava-se que 
Deus, quem sabe quando, interviesse 
para as libertar e infundir nelas um 
espírito bom. 

Na carta aos Romanos, Paulo faz 
uma descrição dramática da condição 
infeliz do homem que se encontra à 
mercê do espírito do mal: «Assim, o que 
realizo, não o entendo; pois não é o que 
quero que pratico, mas o que eu odeio é 
que faço. Ora, se o que eu não quero é 
que faço, estou de acordo com a Lei, 
reconheço que ela é boa. Mas então já 
não sou eu que o realizo, mas o pecado 
que habita em mim. Sim, eu sei que em 
mim, isto é, na minha carne, não habita 
coisa boa; pois o querer está ao meu 
alcance, mas realizar o bem, isso não. É 
que não é o bem que eu quero que faço, 
mas o mal que eu não quero, isso é que 
pratico» (Rm 7, 15-19). 
      Pela boca dos profetas, Deus 
prometeu o dom de um espírito novo, do 
seu Espírito: «Derramarei sobre vós uma 
água pura e sereis purificados; Eu vos 
purificarei de todas as manchas e de 
todos os pecados. Dar-vos-ei um coração 
novo e introduzirei em vós um espírito 
novo: arrancarei do vosso peito o coração 
de pedra e vos darei um coração de 
carne. Dentro de vós porei o meu espírito, 
fazendo com que sigais as minhas leis e 
obedeçais e pratiqueis os meus precei-
tos» (Ez 36, 25-27). 
      Esta efusão do Espírito do Senhor iria 
renovar o mundo. Inundá-lo-á – disse o 
profeta Ezequiel – como uma torrente de 
água  impetuosa  que,  quando  entra  no  
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deserto,  o  fecunda  e  o  transforma  em  
jardim. «Ao longo da torrente, nas suas 
margens, crescerá toda a sorte de 
árvores frutíferas, cuja folhagem não 
murchará e cujos frutos nunca cessam: 
produzirão todos os meses frutos novos, 
porque esta água vem do santuário. Os 
frutos servirão de alimento e as folhas, de 
remédio» (Ez 47, 1-12). São imagens 
deliciosas que descrevem de modo 
admirável a obra vivificante do Espírito. 
      No dia de Páscoa realizam-se estas 
promessas. Com um gesto simbólico – 
Jesus soprou sobre eles – é dado o 
Espírito. Este sopro evoca o momento da 
criação, quando «O Senhor Deus formou 
o homem do pó da terra. Insuflou-lhe 
pelas narinas o sopro da vida» (Gn 2, 7). 
O sopro de Jesus cria o homem novo, o 
homem que já não é vítima das forças 
que o levam ao mal, mas é animado por 
uma energia nova que o leva ao bem. 

Onde chega este espírito, o mal está 
vencido, o pecado perdoado – cancelado, 
destruído – e nasce o homem novo 
modelado pela pessoa de Cristo. 

A missão que o Ressuscitado confia 
aos seus discípulos é a de perdoar os 
pecados, continuando assim a sua obra 
de «Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo» (Jo 1, 29). 

Que significa perdoar os pecados? 
Estas palavras foram interpretadas – de 
modo justo, mas redutivo – como a 
atribuição aos apóstolos do poder de 
absolver os pecados. Não é este, porém, 
o único modo de perdoar, isto é, de 
neutralizar, de derrotar o pecado. O poder 
conferido por Jesus é muito mais amplo e 
diz respeito a todos os discípulos que são 
animados pelo seu Espírito: é o poder de 
purificar o mundo de todo o tipo de mal. 

Os poderes não são dois – perdoar 
ou reter – à discrição do confessor que 
avalia caso a caso. O poder é um só, o 
de aniquilar, de todas as formas, o 
pecado. Mas este pode também não ser 
perdoado: se o discípulo não se 
empenha a criar as condições para que 
todos abram o coração à ação do 
Espírito, o pecado não é perdoado. 

Por este insucesso da missão, é 

responsável o discípulo. 
 

 

Oração Universal 

 
 

1 –  Pela santa Igreja de Deus, 
para que, cheia de dons do Espírito Santo, 
seja reunida e confirmada na unidade, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, 

seu presbitério e diáconos, 

para que Deus lhes conceda em abundância 
o espírito de sabedoria e de santidade, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos responsáveis políticos dos povos, 
para que promovam a solidariedade entre as      
      nações 
e a justa distribuição dos bens em toda a terra, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que são vítimas da fraqueza humana 

e dos extravios do próprio coração, 
para que o Espírito do Senhor os ajude e    
      ilumine, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelo povo de Deus aqui reunido 

e pelos fiéis da nossa Diocese, 
para que o Espírito nos faça crescer a todos na   
      caridade, 
oremos, irmãos. 
 

Agenda  Santoral 
; 

Dia 10 – Bem-aventurada Virgem Maria,      
               Mãe da Igreja 

Dia 11 – S. Barnabé (Apóstolo).   

Dia 13 – S. António de Lisboa (Presbítero    

                  e Doutor da Igreja. Padroeiro secundário     
                  de Portugal). 
 

 

 

Antífona da Comunhão 

 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo  
e proclamavam as maravilhas de Deus. 
Aleluia. 
 

 

 

União fraterna 
 

«Quando chegou o dia de Pente-
costes, os Apóstolos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar.» 

Depois de ter falado longamente, na 
intimidade do cenáculo, sobre a vinda do 
Espírito Santo, a Sua missão na Igreja e 
da nossa conveniência de que Ele viesse, 
Jesus, antes de subir ao Céu, recomen-
dou aos Apóstolos e discípulos que não 
abandonassem Jerusalém para começar 
a evangelização do mundo, sem antes 
terem recebido “o Prometido do Pai”, o 
Espírito Santo. 

Obedecendo às ordens de Jesus, 
Maria Santíssima, os Apóstolos e discípu-
los do Senhor, num total de 120 pessoas, 
recolheram-se no Cenáculo onde Jesus 
tinha celebrado a Última Ceia e onde lhes 
pareceu depois de ressuscitado. 

Ali permaneceram sem saber até 
quando o Senhor queria a sua perma-
nência nesta espera, ouvindo a Palavra 
de Deus e cantando salmos. 

Estavam unidos pelo mesmo desejo 
fraterno de acolher o Prometido do Pai 
em seus corações, para enfrentarem a 

evangelização do mundo com toda a 
generosidade, pois sabiam que eram 
continuadores da missão do Mestre. 

Não havia divisões entre eles, nem 
estavam contagiados pela ferrugem da 
murmuração que destrói a verdadeira 
fraternidade e amor de Deus. 

Por vezes, as nossas comunidades 
são estéreis no testemunho de vida 
cristã, porque estão divididas, lutando as 
pessoas umas contra as outras. Por 
vezes, o próprio serviço paroquial, as 
pessoas não procuram servir, mas servir-     
-se, brilhar e subir. Para conseguir isso, 
as pessoas combatem-se, e o menor 
pretexto serve para a murmuração. 

Se numa comunidade cristã as 
pessoas desconfiam umas das outras e 
não se amam, como poderá estar no 
meio delas Jesus Cristo? 

Esta primeira comunidade da Igreja 
dá-nos o exemplo de unidade no verda-
deiro amor de Deus. 

 
 

 

Alma purificada 
 

«Subitamente, fez-se ouvir, vindo do 
Céu, um rumor semelhante a forte rajada 
de vento, que encheu toda a casa onde 
se encontravam.» 

Ao chegar junto dos Apóstolos, Jesus 
deu-lhes a paz e soprou sobre eles. 
Depois, entregou-lhes o poder de perdoar 
os pecados. 

O vento atua sem ser visto, está 
presente sem se conseguir agarrar, 
«sopra onde quer, ninguém sabe de onde 
vem nem para onde vai, mas todos 
escutam a sua voz» (Jo 3, 8). 

O profeta Elias, escondido com medo 
da rainha Jezabel, é na brisa suave do 
vento que percebe a presença de Iahvé 
(1 Rs 19, 13). Ezequiel descreve a visão 
de um campo de ossos ressequidos aos 
quais Deus envia uma brisa suave, um 
vento que os percorre e revigora 
trazendo-os à vida (Ez 37, 1-10). 

“Espírito” em hebraico diz-se “Ruah”, 
que significa mesmo “vento”, “aragem”. E 
tem também o significado de “hálito” ou 
“alento” de vida. O Ruah Iahvé – Espírito 
de Deus – é o Hálito que sai da boca de 
Deus como alento de Vida: “Deus insuflou 
no barro amassado o seu Ruah – hálito, 
alento, respiração – e o Homem tornou-         
-se um Vivente! (Gn 2, 7) 

Também Jesus Ressuscitado “so-
prou sobre os Apóstolos, dizendo-lhes: 
Recebei o Espírito Santo!” (Jo 20, 22). 

Este sopro de vida lembra-nos duas 
verdades consoladoras: 

• A confissão sacramental. O Espíri- 
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to Santo manifestou-Se, na manhã do 
Pentecostes, precedido de uma rajada de 
vento forte. O ar fresco purifica o 
ambiente e tonifica os pulmões. Tudo isto 
é uma alusão ao que acontece na Igreja e 
nas almas, por meio da confissão 
sacramental. Ela enche-nos de frescura e 
de pureza, renovando as nossas forças. 

• A renovação espiritual. O sopro do 
Espírito Santo renova-nos e aniquila o ar 
bafiento da tibieza que nos rouba a 
alegria espiritual. 

A tibieza é um estado de alma 
perigoso, problemático, porque, tal como 
o que está em coma corporal, nada 
sente, assim a alma tíbia, estando 
gravemente doente, vive numa falsa paz 
e, por isso não procura remédio. Vive 
numa ilusão perigosa: “porque dizes: 
enriqueci-me, sou rico e nada me falta. E 
não sabes que és um desgraçado, pobre, 
cego e nu.” (Apoc. 3, 15). 

A intimidade como Divino Consolador 
desterra a tibieza da nossa alma. 

 
 

 

Enamorados de Deus 
 

«Viram então aparecer uma espécie 
de línguas de fogo, que se iam dividindo, 
e poisou uma sobre cada um deles.» 

O Espírito Santo manifesta-Se, no 
cenáculo, como fogo que vai pousando 
sobre a cabeça de cada uma das 120 
pessoas que estão ali. Esta mesma 
manifestação há-de repetir-se várias 
vezes na Igreja primitiva. 

O fogo é o símbolo de todo o mistério, 
o maravilhoso intocável, o que assume e 
transforma em si próprio tudo o que toca. 

No deserto, o Povo de Deus era 
iluminado por uma coluna de fogo 
durante a noite (Ex 13, 21), e o novo povo 
de Deus é também conduzido pelo fogo 
do Espírito Santo que abrasa e ilumina a 
partir da experiência de Pentecostes (Act 
2, 3). 

O fogo que nós usamos aquece, 
alumia, funde dois metais, purifica o ouro 
no cadinho, e queima o que é inútil e 
nocivo. Isto mesmo faz o Espírito Santo 
às almas que a Ele se entregam 
generosamente. 

Depois de termos recebido o Divino 
Conselheiro, poderemos então proclamar 
as maravilhas de Deus com o dom das 
línguas, como fez Pedro junto ao Cená-
culo, construir a unidade na caridade, 
purificar todo o ambiente em que 
vivemos, queimando o que é inútil e 
nocivo nas nossas vidas. 

O Espírito Santo é-nos dado como 
Dom do Pai, para nos transformar 

espiritualmente, fazendo de nós imagens 
vivas de Jesus Cristo. 

Com infinita delicadeza, ensina-nos e 
move-nos a procurar sempre e em tudo a 
vontade do Pai, caminhando na santidade 
de vida. 

 
 

 

Infunde em nós os 

dons e os frutos 
 

«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, 
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: “A 
paz esteja convosco”.» 

Quando desce a nós, o Espírito Santo 
enriquece-nos com um verdadeiro orga-
nismo sobrenatural. 

• As virtudes teologais. A fé, que 
nos leva a olhar a vida e mundo com os 
olhos de Deus. Por ela participamos na 
Sua sabedoria infinita. A Esperança, que 
nos mantém no caminho da Casa do Pai, 
olhando em frente, cheios de confiança 
em lá chegar. A Caridade que estabelece 
a comunhão com Deus e com os irmãos, 
pois leva-nos a amar com o coração de 
Jesus Cristo: como Deus ama e quem Ele 
ama. 

• Os Dons do Espírito Santo. Os 
dons “são como que instintos sobre-
naturais que nos levam a pensar e agir 
em todas as circunstâncias como se 
Jesus Cristo ou Maria Santíssima estives-
sem em nosso lugar. 

O dom da Sapiência que nos leva a 
encontrar uma indizível consolação ao 
meditar nas verdades divinas; o 
do Entendimento, que nos ajuda a 
compreender melhor as verdades da fé e 
a captar o seu nexo íntimo; o 
do Conselho, que nos leva a decidir e 
agir segundo a vontade do Pai, mesmo 
quando, pela nossa razão, não vemos 
claramente o caminho; o da Fortaleza, 
que nos mantém firmes nas ocasiões 
difíceis ou nos leva a empreender atos 
heróicos na vida; o da Ciência, que nos 
ajuda a descobrir nas criaturas a obra de 
Deus e o caminho para Ele; o 
da Piedade, que nos conduz a um 
carinho imenso para com o Pai do Céu, 
de modo que procuramos dar-lhe gosto 
em tudo, mesmo naquilo que não é 
obrigatório pela Lei de Deus; o do Temor 
de Deus, que nos ajuda a captar a 
imensidade do Altíssimo em contraste 
com a nossa pequenez e nos leva a uma 
profunda adoração e a evitar tudo aquilo 
que poderia desagradar aos Seus divinos 
olhos, mesmo quando não é proibido sob 
pena de pecado. 

• Os frutos do Espírito Santo. São as 
obras boas e os bons sentimentos que o 
Espírito Santo fomenta em nós: a 
caridade, a alegria, a paz, a paciência, a 
longanimidade, a bondade, a benignida-
de, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, 
a Continência e a castidade. 

 
 

 

 

Torna-nos 

mensageiros de Jesus 
 

«Jesus disse-lhes de novo: “A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me 
enviou, também Eu vos envio a vós”». 

Antes de subir ao Céu, Jesus deixou 
bem claro que a Sua ação salvadora dos 
homens continua depois da Sua 
Ascensão aos Céus, não já visivelmente, 
mas por meio de cada um de nós. 

Somos os continuadores da Sua obra 
salvadora, ou melhor, o mesmo Jesus 
continua a atuar por nós: fala pela nossa 
voz, acaricia com as nossas mãos, 
procura os transviados com os nossos 
pés e sorri com o nosso olhar. 

Foi por isso que recomendou aos 
Apóstolos e discípulos que não começas-
sem a evangelização do mundo sem 
terem recebido o Espírito Santo, porque é 
Ele que nos torna capaz destas mara-
vilhas. 

Deve realizar-se na nossa vida o que 
escreveu um santo: «Oxalá fossem tais 
as tuas atitudes e as tuas palavras, que 
todos pudessem dizer quando te vissem 
ou ouvissem falar: "Este lê a vida de 
Jesus Cristo'». (S. Josemaria, Caminho, 
n.º 2). 

A nossa vocação cristã, de que faz 
parte a atuação apostólica, abraça toda a 
nossa vida:  

• A vida espiritual. Temos necessi-
dade de um plano de oração e 
sacramentos, como o praticamos na vida 
natural. Assim como temos horas de 
descanso, de refeições, horário de 
trabalho, etc., precisamos também de dar 
vida ao nosso dia com tempos de oração 
e de frequência dos sacramentos. 

• Trabalho. É o eixo da nossa 
santificação, porque estamos nele a 
cumprir a vontade de Deus que no 
mandou: «Crescei e multiplicai-vos e 
dominai a terra.» 

Para isso temos de realizar o nosso 
trabalho com generosa perfeição, alegria 
contagiosa e fomentado no nosso 
ambiente um clima de cordialidade. 

• Ação apostólica. Não podemos 
caminhar na vida de Deus sem nos 
preocuparmos em ajudar os outros. 
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Mas, para o fazer, não precisamos de 

vestir um uniforme, ou reservar horas 
especiais ou lugares para o fazer. 

O apostolado brota espontaneamente 
de uma amizade sincera e leal que lança 
as raízes na fé em ver Jesus Cristo 
presente em cada pessoa. 

 
 

Dá-nos os carismas 

 

«Há diversidade de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo. Há diversas opera-
ções, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum.» 

«Os carismas são graças especiais 
que, direta ou indiretamente têm uma 
autoridade eclesial, ordenados como são 
para a edificação da Igreja, o bem dos 
homens e as necessidades do mundo.» 
(Catecismo da Igreja Católica, nº 799). 

Carisma é uma palavra grega que 
significa dom gratuito. Os carismas são, 
pois, dádivas do Espírito Santo dados, 
segundo a nossa fé e a nossa confiança 
no poder de Deus. Não são dados aos 
mais cultos e aos mais inteligentes, mas 
aos que se abrem à ação do Espírito 
Santo, que se quer derramar abundan-
temente em nós. O fundamento de todos 
os carismas é a caridade, o amor. 

Sendo dons permanentes e não 
apenas ocasionais, são-nos dados para o 
bem da Igreja, para a edificação da 
comunidade dos fiéis. 

Na 1ª Carta aos Coríntios (12, 4-11) 
São Paulo faz uma enumeração dos 
diversos carismas. De acordo com esta 
enumeração dividimos os carismas em 
três grupos: 

• Carismas da palavra: Dom das 
línguas; Dom da interpretação das 
línguas; Dom da profecia. 

• Carismas das obras: Dom da fé 
carismática; Dom das curas; Dom dos 
milagres. 

• Carismas da revelação ou do 
conhecimento: Dom do discernimento 
dos espíritos; Dom da sabedoria; Dom da 
ciência. 

Num sentido mais amplo, podemos 
olhar os carismas como as qualidades 
que o Senhor concedeu a cada pessoa 
para serviço da comunidade: o dom da 
palavra, o canto, a organização caritativa, 
etc. 

Tal como acontece numa família, 
cada um de nós tem uma missão a 
desempenhar na Igreja e deve conhecer 
e exercitar esta missão. 

Peçamos ao Espírito Santo nos ajude 
a conhecer quais os carismas que temos 

e como havemos de os pôr ao serviço da 
comunidade. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Pio XII” 

(1939  –  1958) 

 
Pio XII deu uma grande força à 

renovação dos estudos bíblicos e permitiu 
que os estudiosos se aproveitassem dos 
recursos da crítica textual na análise dos 
textos sagrados. 

Nascido Eugénio Giuseppe Maria 
Giovanni (02-03-1876 – 09-10-1958), Pio 
XII foi o primeiro Papa romano desde 
1724. Considerado um dos papas mais 
controversos da História contemporânea, 
foi alvo de diversas acusações acerca de 
um suposto apoio ao regime de Adolfo 
Hitler ou pelo silêncio que patenteou face 
aos crimes nazis. 

Originário de uma família de 
aristocracia romana, era neto de 
Marcantonio Paceli, fundador do 
L’osservatore Romano, o jornal oficial do 
Vaticano, sobrinho de Ernesto Pacelli, 
conselheiro de finanças papal do Papa 
Leão XII e filho de Filippo Pacelli, 
advogado com altas competências 
seculares na Santa Sé. 

                                           (continua…) 
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

O Pe. António Vaz Serra deixa de ser 
o diretor dos Exercícios Espirituais e 
passa ela a convidar os sacerdotes, não 
sem reparo do Bispo do Porto. Aí 
organiza retiros para todas as categorias 
sociais: operários, estudantes liceais e 
universitários, intelectuais e mesmo 
pessoas de relevo social, que pareciam 
menos dispostas a fazê-los.  

Esta atividade foi mantida a par da 
atividade socio-caritativa já iniciada em 
Paços de Ferreira e no Porto, e mantida 
de 1926 a 1930. 

Simultaneamente, a Comunidade da 
Obra de Cedofeita, foi-se consolidando e 
necessitava de uma nova casa para se 

desenvolver. D. Sílvia é chamada para 
ajudar, pelo Pe. Moisés Alves de Pinho, 
nomeado superior eclesiástico, pelo 
Bispo do Porto, para substituir o Pe. 
Sebastião Pinto, afastado da orientação 
da Obra de Adoração e Reparação pelo 
padre-geral dos Jesuítas, Pe. Ledó-
chowski, que proibiu aos seus religiosos o 
apoio a obras inspiradas no espírito 
vitimal. 

D. Sílvia empenhou-se a fundo, 
mesmo financeiramente, para lhes 
arranjar solução; foi encontrada na 
compra da Casa da Quinta Amarela, que 
adaptou e pôs à sua disposição. Frequen-
tava a casa assiduamente, participando 
nos atos de adoração e reparação. 

                                       
                                           (continua…) 
 

 

És insubstituível  (95) 

 

… O que importa é que, apesar de 
todos os teus momentos difíceis, a tua 
vida é mais bela do que todas as estrelas 
do céu. Ela é o maior espetáculo do 
mundo, a obra-prima do Criador. 

Estima a vida. Valoriza a vida. Vive a 
vida colorida, não cinzenta. 

 
 

 

O Espírito 

transforma a nossa 

vida e o mundo 
 

Com a Quaresma recordamos o 
longo caminhar de Israel peregrinando 
pelo deserto e preparando-se para entrar 
na Terra Prometida. Cinquenta dias 
depois da Ressurreição do Senhor 
celebramos a força do seu amor presente 
em nós.  

O pequeno grupo de discípulos 
encontrava-se atemorizado e desanimado 
depois da crucificação e morte de Jesus, 
«com as portas fechadas por medo dos 
judeus». As forças dominantes pareciam 
ter conseguido realizar as suas intenções 
de silenciar a novidade iniciada por 
Jesus.  

Mas chega Jesus para devolver-lhes 
uma esperança e alegria que devem 
transmitir ao mundo inteiro. Ele envia-os 
como testemunhas da Vida: «Como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós». 

No evangelho de João, o dom do 
Espírito Santo está associado ao perdão 
dos pecados. O pecado é injustiça, 
opressão, violência… causa de todas as 
lágrimas da humanidade. O Espírito de 
Deus perdoa-nos e o mundo renova-se, 
libertando-se dos males que o afligem. 
__________________________________________  
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Sabias que... 
A festa das sete semanas 

 

A festa de Pentecostes tem um 
antecedente no antigo Israel: a festa das 
colheitas, sete semanas depois de ter 
sido feita a primeira colheita da cevada. 

Entre os seus elementos religiosos 
destacava a recordação da Aliança que 
Deus selou com o seu povo no Monte 
Sinai. Também era a festa agrícola da 
colheita. 

Durante esta festa acudiam a 
Jerusalém multidões de judeus que 
viviam fora de Israel. 

Ainda que os peregrinos falassem 
muitas línguas… compreenderam a 
universal linguagem da esperança e 
solidariedade dos apóstolos. 

 
 

 

Os dons do Espírito 
 

São sete, os dons do Espírito Santo: 
a sabedoria, a inteligência, o conselho, a 
fortaleza, o conhecimento, a piedade e o 
temor de Deus. 

É assim que o Espírito Santo dota os 
cristãos, concedendo-lhes determinadas 
forças para além das suas aptidões 
naturais e dando-lhes a oportunidade de 
se tornarem instrumentos especiais de 
Deus neste mundo. 

 
 

Oração 
 

Que o teu Espírito desça, como a 
chuva suave, sobre a nossa terra 
ressequida e nos ajude a oferecer 
colheitas de esperança e alegria. 

Que o teu Espírito seja como a brisa 
suave que convida ao descanso e à paz; 
à generosidade e ao perdão. 

Que o teu Espírito abra os nossos 
lábios calados e nos ensine a sussurrar 
palavras de acolhimento e compreensão; 
palavras pronunciadas com a linguagem 
do coração. 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 1 

_______________ 

(Ceuta) 
 
Conquista: 1415. 
Rei: D. João I (reinado 1385-1433). 
Quem conquistou: D. João I. 

Principais trocas e benefícios comer-

ciais: os portugueses não levaram produ-
tos para trocar nem trouxeram nada de 
volta. 
Quanto tempo pertenceu a Portugal: 

225 anos. 
                                               (continua…) 
 

 

Papa Francisco 

(Pecado) 

Para mim, sentir-se pecador é uma 
das coisas mais belas que podem 
acontecer a alguém, se a levar às suas 
últimas consequências. 

(El Jesuita: Conversaciones Con el 
Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. 2010) 

 
 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns pelo seu aniversário natalício, 
os seguintes Leitores: 

– Maria do Céu Dias, da Paróquia 
de Figueiró, na próxima terça-feira, dia 11 
de Junho. 

– Paula Meireles, da Paróquia de 
Eiriz, igualmente na próxima terça-feira, 
dia 11 de Junho. 

À Paula e à Maria do Céu, o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades. 

 
 

 

H u m o r 
 

Estratégia 
 

Dois empregados numa fábrica 
estavam a conversar e diz um deles:  

Conheço uma maneira de tu 
conseguires uns dias de folga!! 

– A sério?! Como, como? – pergunta 
a sua colega, que por sinal era loira. 

– Ele respondeu à pergunta com uma 
demonstração. Subiu pelas vigas e 
pendurou-se de cabeça para baixo. 

Nesse momento entra o chefe que 
vendo o empregado pendurado no teto, 
pergunta-lhe: 

– Que raio é que você está aí a 
fazer? 

– Sou uma lâmpada, respondeu ele. 
– Hmmm acho que você está a 

precisar de uns dias de folga, disse o 
chefe. 

Ouvindo isso, o homem desceu da 
viga e saiu porta fora. 

A loira ia a sair atrás quando o chefe 
perguntou: 

Onde é que você pensa que vai? 

– Para casa. Não consigo trabalhar 
no escuro!!  

 

ESCALA  DE  LEITORES 

09-06-2019  –   Pentecostes  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Jacinta 

Carneiro 

Fernanda 

Costa 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Martins 

Jorge 

Moreira 

2.ª Leitura 
Maria 

Guiomar 

Filipa 

Moreira 

Oraç Univ. 
Jacinta 

Carneiro 

Fernanda 

Costa 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Susana 

Pacheco 

Joana 

Gomes 

2.ª Leitura 
Carla 

Cunha  

Ana 

Isabel 

Oração 
Universal 

Ana Rita 

Moura 

Lurdes  

Neto 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Diana 

Santos 

Diana 

Araújo 

2.ª Leitura 
Pedro  

Leal 

José  

Pedro 

Oração 
Universal 

Aurora 

Silva 

Teresa 

Moreira 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Vitor 

Ferreira 

Susana 

Moreira 

1.ª Leitu. 
Vitor 

Ferreira 

Albertina 

Matos 

2.ª Leitu. 
Marta 

Moura 

Diana 

Reguenga 

Orç. Fiéi. 
Paulo 

Neto 

Susana 

Moreira 
  

A Fechar 
 

O que a lagarta chama fim do mundo,  
o resto do mundo chama borboleta.  

(Lao Tsé) 
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