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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

19  –  O Pentateuco não tem fim ... 
 

 

Esta é a Aliança que Deus fez com 
Moisés e faz connosco: abandonar as 
escravidões do nosso “Egipto interior” para 
caminharmos, em intimidade com Deus e 
dócil confiança, até à Terra Prometida do 
Seu Amor libertador. 

 
 
 

Porque falar de êxodo é sempre mais do 
que falar num tema da geografia universal. 
É a Boa Nova de Deus que toma a iniciativa 
de vir ao nosso encontro com o Seu Amor 
libertador e recriador, sem que nós lho 
peçamos, sem que nós o mereçamos, e 
mesmo sabendo que nem sempre ouvirá 
dos nossos lábios um “sim” entusiasmado… 
É a Boa Nova de que, nesta história de 
Amor gratuito, mesmo quando dos nossos 
lábios se desprenderem “nins”, ou algum 
“não”, Deus será sempre SIM para nós. 

A Nova Aliança de Deus com os 
homens, inaugurada em Cristo, não é nova 
por ser outra. É nova por ser a Aliança que 
vem desde o princípio mas purificada, 
renovada e levada à plenitude do sonho de 
Deus. O povo de Deus já não é uma 
realidade marcada por fronteiras de sangue, 
raça, língua ou nação.  

O povo de Deus é uma dinâmica 
comunitária universal animada pelo Espírito 
Santo e alimentada pela escuta da Palavra 
de Deus e pelas celebrações da Fé. Eis a 
plenitude do antigo Povo, eis a plenitude do 
antigo Êxodo, eis a plenitude da antiga 
Aliança! Eis Jesus de Nazaré… 

Até literariamente, o Pentateuco não 
tem fim! O livro do Deuteronómio acaba em 
aberto, deixando o povo a olhar para a 
Terra ainda do outro lado do rio, e Moisés a 
morrer. Mas o Pentateuco não podia ficar 
em aberto para sempre… É Jesus de 
Nazaré quem vai “apanhar” o fim em aberto 
do Deuteronómio e lhe vai dar pleno 
cumprimento. Os evangelistas são mestres 
em simbolismo, e eram profundos conhece-
dores da Torah, sua história, interpretação e 
espiritualidade.  

João, o mestre dos mestres na 
simbologia bíblica do Novo Testamento, 
narra o início da vida pública de Jesus deste 
modo: “Isto passou-se em Betânia, na 
margem além do Jordão, onde João estava 
a baptizar…” (Jo 1, 28) 

Afinal, para que nos interessa tanto 
pormenor de lugar?! Porque esse lugar, 
onde Jesus foi baptizado, onde todos 
escutaram a proclamação messiânica que 
se fez ouvir na voz do Céu, de onde Jesus 
partiu para dar início à sua missão… é 
exactamente no sopé daquele monte onde 
Moisés morreu no fim do Deuteronómio!  

Jesus vai dar pleno cumprimento ao que 
Moisés deixou no início: o verdadeiro Êxodo 
( = Páscoa de Jesus), o verdadeiro Povo       
( = Igreja) e a verdadeira Terra Prometida     
(  = Céu).  

A revelação do Antigo Testamento é 
levada em Jesus à mais profunda 
compreensão e ao mais pleno cumprimento. 

               (Continua no número seguinte) 

 

Os Apóstolos em teste 
 
      Numa espécie de anedota, daquelas 
que circulam pela Internet, sem origem nem 
autor, que mostrava a confiança de Jesus 
nos seus apóstolos. 

De: Empresa de Recursos Humanos do 
Jordão – Jerusalém. 

Para: Jesus, filho de José – Oficina de 
Carpintaria – Nazaré. 

Assunto: Teste de aptidão dos 
Colaboradores. 

Obrigado por nos ter confiado os 
currículos dos 12 homens que escolheu 
para a sua nova organização. Todos fizeram 
os vários testes que já introduzimos nos 
computadores, bem como se submeteram a 
entrevistas pessoais com os nossos 
psicólogos e consultores vocacionais. 

É opinião do nosso grupo de trabalho 
que a maior parte dos escolhidos, tendo em 
conta a sua educação, o seu passado e 
aptidão vocacional, não serve para o 
empreendimento que tenciona levar a cabo.  
Eles não têm espírito de equipa. 
Recomendamos que continue a procurar 
pessoas com experiência comprovada e 
capacidade de gestão. 

Simão Pedro é emocionalmente 
instável e duro de temperamento; 

André não tem qualquer qualidade de 
liderança; 

Os dois irmãos, Tiago e João, os filhos 
de Zebedeu, põem os interesses pessoais 
acima da lealdade para com o grupo. 

Sentimos dizer-lhe que Mateus está na 
lista negra do Grande Centro de Negócios 
de Jerusalém; 

Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu têm 
tendências radicais e ambos registam altos 
valores na escala maníaco-depressiva. 

Contudo, um dos candidatos mostra um 
grande potencial. 

É um homem cheio de recursos, está 
bem relacionado, tem faro para o negócio e 
tem contactos na alta sociedade. Tem uma 
grande motivação, é ambicioso e inovador. 
Recomendamos Judas Iscariotes como 
seu gestor e braço direito. 

Desejamos-lhe muito sucesso na sua 
nova missão. 

Ainda bem que Jesus não se fiou 
nem continua a fiar-se nos testes 
psicológicos que os homens fizeram e 
continuam a fazer naqueles que vai 
escolhendo para colaborar com Ele. 

Ainda bem que Ele continua a confiar 
em homens imperfeitos. 

 

                                     (Autor desconhecido) 

 

Pentecostes 
 

O mistério da Páscoa do Senhor atinge 
o seu apogeu no Pentecostes, isto é, no 
quinquagésimo dia da Páscoa, tal é o 
significado da palavra grega pentecosté. O 
acontecimento do Pentecostes, com o envio 
do Espírito Santo aos Apóstolos, marca o 
início da vida da Igreja.  

Na verdade, a solenidade do 
Pentecostes coloca diante de nós uma série 
de verdades que enchem a nossa alma de 
alegria e paz.  

Como a Virgem Maria e os primeiros 
Doze, disponhamo-nos também nós a 
receber o Espírito Santo na riqueza dos 
seus dons, que Ele renasça em cada 
ambiente, em cada Família, em cada 
pessoa. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Com o Espírito, todo o prodígio é pos-
sível. 

Os fenómenos naturais que mais 
impressionam a fantasia do homem – o 
fogo, o relâmpago, o furacão, o terramoto, 
os trovões (Êx 19,16-19) – são usados na 
Bíblia para contar as manifestações de 
Deus. 

Também para apresentar a efusão do 
Espírito do Senhor, os autores sagrados 
recorreram a imagens. Disseram que o 
Senhor é sopro de vida (Gn 2, 7), chuva que 
rega a terra e transforma o deserto num 
jardim (Is 32, 15; 44, 3), força que dá de 
novo a vida (Ez 37, 1-14), ribombo do céu, 
vento que desce impetuoso, fragor, línguas 
à maneira de fogo (Act 2, 1-3). São todas 
imagens vigorosas que sugerem a ideia de 
uma imensa explosão de força. 

Onde chega o Espírito acontecem 
sempre perturbações e transformações 
radicais: caem barreiras, abrem-se portas, 
tremem todas as torres construídas pela 
mão do homem e projectadas pela «sabe-
doria deste mundo», desaparece o medo, a 
passividade, o quietismo, desenvolvem-se 
iniciativas e fazem-se escolhas corajosas. 
 

Quem anda insatisfeito e aspira à 
renovação do mundo e da pessoa pode 
contar com o Espírito: nada resiste à sua 
força. 
    Um dia, o profeta Jeremias questionou-se 
desencorajado: «Pode um etíope mudar a 
sua própria cor, ou um leopardo as pintas 
da sua pele? E vós, como poderíeis praticar 
o bem, se fostes instruídos na maldade?   
(Jr 13, 23). Sim – pode-se responder – todo 
o prodígio é possível onde irrompe o 
Espírito de Deus. 

 – O Espírito do Senhor encheu o 
Universo e renova a face da Terra. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 2, 1-11) 

 

Monição:  
 

A vinda do Espírito Santo abriu novos horizontes 
para a Igreja que Cristo fundou. Os Apóstolos começa-

ram a falar várias línguas e todos os compreendiam, 
como se falassem várias línguas simultaneamente.  

Prestemos, pois, atenção ao relato de S. Lucas, 
que narra a efusão do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos, em forma de línguas de fogo. 
 

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 

exprimissem. 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, diziam: «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, 

elamitas, 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. 
____________________________________________ 

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

 

Recomendação aos leitores: 
 

O que se pede é atenção às interrogações 
que começam logo a ser entoadas no início da 
frase e não no fim; atenção também às palavras  
que poderão ser mais difíceis de pronunciar, tais 
como: exprimissem / Mesopotâmia / Capadócia 
prosélitos / cretenses; finalmente atenção à 
forma como é pronunciada a palavra “medos”, 
que deve ser pronunciada “mèdos”. 

 
Comentário: 
 

Jesus prometeu aos seus discípulos que 
não os deixaria sós e que iria enviar o 
Espírito (Jo 14, 16.26). Hoje celebramos a 
festa deste dom do Ressuscitado. 

Lendo o trecho dos Actos ficamos admi-
rados perante os numerosos «prodígios» 
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 simbólica 
utilizada pelo autor. 

Lucas coloca a descida do Espírito no 
dia   de    Pentecostes   (sabemos   que   os 
“Actos dos Apóstolos” foi escrito por Lucas).  
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 aconteceu 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 sucessivos? 
A resposta é: Fê-lo para ajudar a compre-
ender os seus múltiplos aspectos. Vejamos: 

João pôs a efusão do Espírito no dia de 
Páscoa  para  mostrar  que o Espírito é dom  
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 do Ressuscitado. Agora vejamos por que 
razão Lucas a coloca no contexto da festa 
de Pentecostes. 

O Pentecostes era uma festa hebraica 
muito antiga, celebrada cinquenta 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 po-
vos, mas estes tinham-na recusado, 
preferindo continuar com os seus vícios e 
desregramentos. Para agradecer a Deus 
esta predilecção, 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 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 imagi-
nar 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 – se 
conseguisse transformá-lo numa videira, 
então já não seria necessária uma 
intervenção externa. O cardo produziria es-
pontaneamente uvas. Já não era cardo, 
mas videira. 

Antes de receber a efusão do Espírito, o 
mundo era como um grande cardo. Deus 
tinha dado aos homens óptimas indicações 
– um decálogo, preceitos, 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. 

Ora, 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 esponta-
neamente 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 animado 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). 

Então, 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 espectáculo dos trovões, dos relâmpagos, 
do som 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 Torah estava destinada a 
todos os povos (que naquele tempo se 
pensava que fossem precisamente setenta). 
      Ora, 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, pronun-
ciavam palavras estranhas noutras línguas. 
      Ora, Lucas utilizou este fenómeno num 
sentido bíblico para ensinar a universalidade 
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 Pentecostes 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 movimento oposto: 
reúne aqueles que estão dispersos. 

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. 
 
 
       Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Coríntios. 

 
 

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

 

Monição:  
 

Se invocarmos o Espírito Santo, renovaremos a 
face da terra. 

  

Refrão: 
 

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

  

Ou: 
 

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

  

Ou:        ALELUIA, 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. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  

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

Monição:  
 

Os diferentes dons que os membros da Igreja 
recebem convergirão para a Unidade e devem gerar 

um só Corpo. A todos é dado a beber um único 
Espírito. 
  

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 leitura não apresenta dificuldade e a 
Sequência que se segue, sendo facultativa, é 
composta por versos e, por essa razão, devem 
ser declamados. Ensaiar muito bem. 
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Sequência 
 

Vinde, ó santo Espírito,         Sem a vossa força 
vinde, Amor ardente,             e favor clemente 
acendei na terra                    nada há no homem 
vossa luz fulgente.                que seja inocente. 
  

Vinde, Pai dos pobres:          Lavai nossas manchas, 
na dor e aflições,                   a aridez regai, 
vinde encher de gozo            sarai os enfermos 
nossos corações.                  e a todos salvai. 
  
Benfeitor supremo                Abrandai durezas 
em todo o momento,             para os caminhantes, 
habitando em nós                 animai os tristes 
sois o nosso alento.             guiai os errantes. 
  
Descanso na luta                 Vossos sete dons 
e na paz encanto,                concedei à alma 
no calor sois brisa,               do que em Vós confia: 
conforto no pranto.               
                                             Virtude na vida, 
Luz de santidade,          amparo na morte, 
que no Céu ardeis,           no Céu alegria.           
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 
 

(Fim da Sequência) 
 
 

Comentário: 
 

De onde surgem as divisões nas nossas 
comunidades? Das invejas, dos ciúmes 
recíprocos. Os que têm qualidades 
evidentes são inteligentes, fortes, têm boa 
saúde, estudaram... e em vez de porem 
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 afir-
mação 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, estavam 
divididos por causa dos vários carismas 
(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 da- 
dos para criar divisões, mas para favorecer 
a unidade: «Em cada um se manifestam os 
dons do Espírito para o bem comum» (v.7). 
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» (v.4). 

Para esclarecer melhor esta ideia da 
unidade e do serviço recíproco, Paulo utiliza 

 
 

4 –  Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, 
para que, reconhecendo e aceitando as sua     
diferenças 

vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos fiéis que exercem algum ministério 

em favor da comunidade paroquial, 
para que o façam de olhos postos no Senhor, 
oremos, irmãos. 

________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 25 – S. Beda Venerável  (Presbítero e      

            Doutor da Igreja);  
         – S. Gregório VII (Papa); 

         – S. Maria Madalena de Pazzi (Virgem). 

Dia 26 – S. Filipe de Néri  (Presbítero);  
Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária (Bispo); 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Dirige palavras de louvor a tudo o que é 
belo e bom. Não retenhas dentro de ti, 
sentimentos de gratidão e louva tudo o que 
possa contribuir para a beleza e o bem-            
-estar de todos. Não te cales diante do que 
é belo! A gratidão traz alegria à tua vida. 

Cultiva a virtude do louvor espontâneo e 
sincero e aumentarás não só a tua alegria, 
mas também o número dos teus amigos. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Desigualdade) 
 

Temos de indignar-nos contra a injustiça 
quando nem todos têm pão ou trabalho.  Há 
neste mundo muitas pessoas que só 
procuram o seu bem-estar pessoal. E como 
é curioso verificar que esses que só olham 
por si mesmos, e não pelo bem-estar 
comum, são precisamente os que andam 
por aí a amaldiçoar tudo e todos. 

 

                                 (Discurso, Agosto de 2012) 
____________________________________________ 

O Dragão 
 

Não, não é Dragão do F.C. do Porto. 
O dragão é um animal imaginário 

cuspidor de fogo, que figura na mitologia e 
em contos de cavalaria. Habitualmente 
como uma serpente alada de olhos 
faíscantes, narinas chamejantes, dentes 
aguçados e garras. Em heráldica, o dragão 
simboliza força. A cidade do Porto tem 
encimando o seu brasão, um dragão. 

Na mitologia chinesa era um animal 
amistoso. Para os cristãos era o símbolo do 

Diabo, do mal.  

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 comunidade: servem para que 
cada um possa manifestar aos outros o seu 
amor, mediante uma humilde disponibili-
dade para o serviço. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

Aclamemos o Evangelho, e escutemos como 
Jesus, no dia da sua Ressurreição, deixou aos 
Apóstolos o Espírito Santo para o perdão dos pecados 
no Sacramento da Reconciliação.  

 

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 
____________________________________________

Oração Universal 
 

 

1 –   Pelas Igrejas cristãs do mundo inteiro, 
para que se deixem conduzir pelo Espírito, 
que é amor ardente, descanso na luta, luz de       
santidade, 

oremos, irmãos. 
 

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

para que o Espírito Santo os ensine a falar de       
Jesus Cristo 
em linguagem compreensível aos homens de 
hoje, 

oremos, irmãos. 
 
3 –  Por cada homem que faz o bem e ama a  justiça, 

que luta e sofre pela liberdade e pela paz, 

para que o Espírito Santo torne mais firme a sua       
esperança, 
oremos, irmãos. 
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