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A CRUZ 

«Jesus, levando a cruz às costas, saiu para 

o chamado Lugar da Caveira, que em 

hebraico se diz Gólgota…» 

                                          (Jo 19, 17) 

 

I 

Viste aparecer 

a cruz 

que havias de levar 

para o supremo altar 

do sacrifício. 

 

Viste aparecer 

a cruz 

do teu suplício. 

 

E era bem maior 

do que o teu corpo torturado; 

e era tão pesada 

como o teu coração tão maltratado. 

 

Viste aparecer 

a cruz, 

e o teu corpo vacilou 

por fim, 

mas uma nova luz 

Te acalentou 

para levares a cruz 

até ao fim. 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

VI Dom. de Páscoa 

Estamos já muito próximos do 

Pentecostes. Jesus fala-nos do 

Espírito Santo e anima-nos a conhecê-

Lo melhor e contar mais com a Sua 

presença amorosa. Vamos estar 

atentos e participar na Santa Missa 

mais unidos ao Divino Paráclito. 

Aproveitemos a celebração, exami-

nemo-nos dos nossos pecados e 

peçamos perdão. 

 
 

Introdução 

Estamos habituados a imaginar o 

Espírito como algo invisível, intangível 

(não palpável), algo que é 

completamente oposto àquilo que é 

material, porém este modo de o 

entender não tem um fundamento 

bíblico. O Espírito é muito real, é uma 

aragem, um sopro forte. Deus é Espí-

rito na medida em que nele existe uma 

força arrebatadora e imparável 

semelhante ao vento impetuoso. 
O sonho do homem é poder 

participar deste Espírito. 
Os rabis ensinavam que no 

homem existem duas inclinações: uma 

má, que nasce no momento da 

conceção, e uma boa, que se 

manifesta apenas pelos treze anos. A 

inclinação má exercita o seu poder 

desde o embrião e pode dominar o 

homem até aos setenta ou mesmo aos 

oitenta anos. Como resistir-    -lhe? 

Os rabis davam esta sugestão: 

«Deus criou a inclinação má e a Tora, 

a Lei, como antídoto a ela. Interessai-

vos pela Tora e não caíreis em seu 

poder». «Se uma tentação desprezível 

vier ao vosso encontro, arrastai-a até 

à casa onde se estuda a Tora». 

«Quando vos interessais pela Tora a 

vossa inclinação má fica em vosso 

poder, e não vós em poder do mal.» 

Pois… mas os rabis enganavam-

se. A Tora é como um sinal: indica a 

direção justa, mas não move o carro. 

Este precisa de uma força motora que 

o leve ao seu destino. 

Jesus não ensinou apenas «o 

caminho», comunicou também o seu 

Espírito, a sua força para atingir a 

meta, como vamos escutar nas 

Leituras de hoje.  

      –  Cria em nós, Senhor, um 

coração novo e infunde em nós o teu 

Espírito Santo. 

 
 

Antífona de Entrada 

cf. Is 48, 20 

Anunciai com brados de alegria, 

proclamai aos confins da terra: O 

Senhor libertou o seu povo. Aleluia. 

 
 

Primeira Leitura 
(Act 8, 5-8.14-17) 

 
MONIÇÃO: 

  

O livro dos Atos relata neste trecho os 

frutos da pregação do diácono Filipe na 

Samaria e como os Apóstolos se apressam 

a dar-lhes o sacramento do Crisma. 
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LEITURA: 

 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

Naqueles dias, 5Filipe desceu 

a uma cidade da Samaria e 

começou a pregar o Messias 

àquela gente.  6As multidões 

aderiam unanimemente às 

palavras de Filipe, ao ouvi-las e 

ao ver os milagres que fazia. 7De 

muitos possessos saíam 

espíritos impuros, soltando 

enormes gritos, 8e numerosos 

paralíticos e coxos foram 

curados. E houve muita alegria 

naquela cidade.  14Quando os 

Apóstolos que estavam em 

Jerusalém ouviram dizer que a 

Samaria recebera a palavra de 

Deus, enviaram-lhes Pedro e 

João. 15Quando chegaram lá, 

rezaram pelos samaritanos, para 

que recebessem o Espírito 

Santo, 16que ainda não tinha 

descido sobre eles. 17Então 

impunham-lhes as mãos e eles 

recebiam o Espírito Santo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

O texto não é difícil. Não quer isto dizer 

que não precise de estudo e trabalho. Nunca 

ninguém devia ter a ousadia de subir ao 

ambão sem ter estudado o texto que vai 

proclamar. Com alguma frequência os textos 

mais fáceis acabam por se tornar os mais 

deficientemente proclamados. 

Vê como pronuncias a palavra pregou: o 

apóstolo Filipe, não pregou Jesus com pregos 

em parte alguma, mas “prègou” (anunciou) o 

Messias aquela gente. 

Atenção às cesuras: exemplifiquemos a 

primeira frase, indicando as cesuras que 

devem ser feitas: Naqueles dias // Filipe 

desceu a uma cidade da Samaria / e começou 

a pregar (leia-se “prègar”), o Messias aquela 

gente //… e as cesuras continuam pelo texto 

adiante. Descobre-as. 

Exercita as palavras: unanimemente / 

possessos (ler “possèssos” e não “pòssessos”). 

/ e outras. 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

Durante cinco ou seis anos após a 

morte de Jesus, a Igreja não se 

difundiu (não se espalhou) para além 

da cidade de Jerusalém. Os Apóstolos 

não tinham compreendido ainda que o 

Evangelho devia ser anunciado a todo 

o mundo (entendiam que o Evangelho 

era restrito apenas aquele povo). Ora, 

esta abertura universalista, foi 

provocada por um acontecimento 

dramático: a perseguição que se 

desencadeou contra a jovem 

comunidade, depois da morte de 

Estêvão, morte por apedrejamento 

que Paulo (Saulo) aprovou (Act 8, 1-

4); esta perseguição não atingiu 

indistintamente todos os cristãos, mas 

apenas o grupo dos helenistas (os de 

cultura grega) de quem falámos no 

domingo passado. Os hebreus-              

-cristãos e os próprios Apóstolos 

foram deixados em paz; os Judeus 

consideravam que com estes era 

ainda possível entender-se, já que se 

mostravam respeitosos e fiéis à lei de 

Moisés e às tradições. Eram os 

helenistas que constituíam um perigo 

para a estrutura religiosa judaica. 

Então, os cristãos perseguidos, 

fugiram de Jerusalém e dispersaram-      

-se por todas as cidades da Palestina. 

Alguns refugiaram-se em casa de 

parentes ou amigos residentes no 

estrangeiro, na Síria ou noutras 

províncias do Império Romano. 

      Ora, onde chegavam, estes 

fugitivos anunciavam aos irmãos 

judeus a boa nova da Ressurreição de 

Cristo. Em Antioquia, houve alguém 

que começou a falar de Jesus também 

aos pagãos. Foi o início de uma nova 

era para a Igreja, que deixou de estar 

ligada unicamente a Israel e começou 

a abrir-se aos outros povos (aos 

pagãos), àqueles que não eram 

descendentes de Abraão.  

A Leitura de hoje conta o que 

aconteceu a Filipe. 

Já no domingo passado se falara 

dele, era um dos sete que tinham sido 

escolhidos para servir os pobres, 

portanto, um helenista que, para não 

acabar morto como Estêvão, se tinha 

dirigido (fugido) para norte e, chegado 

à Samaria, tinha começado a pregar o 

Evangelho e a batizar os que aderiam 

à fé.      

O Espírito acompanhava a obra 

deste, a que podemos chamar, 

primeiro missionário, dando força às 

suas palavras e confirmando o seu 

anúncio com sinais. A vida das 

pessoas daquela cidade mudou 

radicalmente e todos ficaram cheios 

de alegria (v. 5-8).  

A segunda parte da leitura (v. 14-

17) põe em cena os Apóstolos Pedro e 

João, que vão visitar os batizados da 

Samaria (povo samaritano, não judeu). 

Esta visita nasce da necessidade de 

manter unidas à Igreja-mãe de Jeru-

salém as novas comunidades que 

começam a surgir. À sua chegada, os 

dois Apóstolos impõem as mãos aos 

novos cristãos para lhes comunicar o 

Espírito. 

Mas, então, como é possível que 

os samaritanos, batizados por Filipe, 

não tenham recebido já o Espírito? 

Este dom não é dado precisamente 

pelo Batismo? 

Sem dúvida. Os samaritanos 

tinham recebido o Espírito no mo-

mento do Batismo. Todavia, esta 

presença divina neles, não tinha 

provocado as extraordinárias 

manifestações exteriores que se veri-

ficavam habitualmente nos primeiros 

tempos da Igreja. Lembremo-las: os 

batizados começavam a falar várias 

línguas, a profetizar, entravam em 

êxtase. Ora, logo depois de terem 

recebido a imposição das mãos da 

parte de Pedro e de João (recebido o 

Crisma), estes fenómenos acontece-

ram também entre os samaritanos. 

Ora, Lucas refere este episódio 

para explicar que as novas comuni-

dades surgiam por todo o lado, 

espontaneamente, onde era anun-

ciado o Evangelho; mas estas não 

devem crescer, desenvolver-se e viver 

de forma completamente autónoma e 

independente. É necessário que 

estabeleçam laços de comunhão com 

a Igreja universal (a nossa unidade ao 

Papa, bispo de Roma), e só então o 

Espírito se manifestará plenamente. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 65 (66),1-3a.4-5.6-7a.16.20 
  

MONIÇÃO:  

 
O salmo é um convite a todas as 

criaturas para que louvem o Senhor. 

  

REFRÃO:   

      

 A TERRA INTEIRA ACLAME O SENHOR. 

 

OU:   ALELUIA. 
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Aclamai a Deus, terra inteira, 

cantai a glória do seu nome, 

celebrai os seus louvores, 

dizei a Deus: «Maravilhosas são as   

vossas obras». 

  

«A terra inteira Vos adore e celebre, 

entoe hinos ao vosso nome». 

Vinde contemplar as obras de Deus, 

admirável na sua ação pelos homens. 

  

Todos os que temeis a Deus, vinde e 

ouvi, 

vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 

Bendito seja Deus que não rejeitou a   

minha prece, 

nem me retirou a sua misericórdia. 

 
 

Segunda Leitura 
( 1 Pd 3, 15-18) 

 

MONIÇÃO:  

 
São Pedro convida-nos a dar 

testemunho da nossa fé e a saber explicá-      

-la aos que nos rodeiam. 

  

LEITURA. 
 

 

Leitura da Primeira Epístola 

de São Pedro 
 

Caríssimos: 15Venerai Cristo 

Senhor em vossos corações, 

prontos sempre a responder, a 

quem quer que seja, sobre a 

razão da vossa esperança. Mas 

seja com brandura e respeito,  
16conservando uma boa 

consciência, para que, naquilo 

mesmo em que fordes 

caluniados, sejam confundidos 

os que dizem mal do vosso bom 

procedimento em Cristo. 17Mais 

vale padecer por fazer o bem, se 

for essa a vontade de Deus, do 

que por fazer o mal. 18Na 

verdade, Cristo morreu uma só 

vez pelos nossos pecados – o 

Justo pelos injustos – para nos 

conduzir a Deus. Morreu 

segundo a carne, mas voltou à 

vida pelo Espírito. 

Palavra do Senhor. 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Este texto também não é difícil, já que 

não apresenta grande dificuldade. No entanto, 

precisa de estudo e de preparação, aliás, como 

todos os textos. Trata-se de um texto 

exortativo e, portanto, deve ser proclamado 

como tal.  

Atenção à penúltima frase do texto – “o 

Justo pelos injustos” – que tendo este 

intercalar (entre travessões), deve fazer-se 

notar a quem escuta. 

Palavras que deves ter atenção: Venerai / 

brandura / consciência / fordes (não é “fores”) 

/ caluniados / e outras. 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Depois de ter referido o tema da 

escravidão (1 Pd 2, 18), o pregador 

adverte que os seus ouvintes 

precisam de uma palavra de luz sobre 

a situação dolorosa que a comunidade 

vive. Explodiu como um incêndio a 

perseguição que, mais ou menos 

violenta, continuará durante cerca de 

duzentos e cinquenta anos. Os 

neófitos (os recém-batizados) devem 

saber que os esperam tempos difíceis, 

não devem ficar surpreendidos como 

se isso fosse algo de imprevisto, 

inesperado, estranho (1 Pd 4, 12). 

«Todos os que quiserem viver a fé em 

Cristo Jesus – garante também Paulo 

– serão perseguidos» (2 Tm 3, 12). 

Como se devem comportar os 

discípulos, com quem troça deles e 

ridiculariza a sua fé? 

Antes de mais, são convidados a 

tomar consciência do facto que Cristo 

está com eles, acompanha-os, está no 

seu coração (v. 15). Não foi contra 

eles que se desencadeou o ódio, mas 

contra o Senhor. 

Devem estar sempre prontos a 

responder a quem lhes pede o motivo 

da sua esperança. Por isso, a 

necessidade de fundamentar em 

bases sólidas, em convicções 

profundas a própria fé. É frágil, 

precária e incerta a fé que assenta em 

emoções passageiras, em intimismos 

devocioneiros (beatices), em entusias-

mos milagrosos. Somente quando se 

baseia na palavra de Deus é que é 

firme, sólida, inabalável (Rm 10, 17). 

Quem a possui não tem dificuldade 

em justificá-la e demonstrar que ela 

conduz a escolhas de vida sérias, 

sábias, de confiança.  

Pedro diz também como responder 

aos que não creem.  

Quer quando interrogados por 

cidadãos comuns quer quando são 

chamados a responder às autori-

dades, os cristãos devem evitar as 

palavras ofensivas, pouco respeitosas, 

irreverentes. A sua linguagem deve 

ser inspirada na «brandura e respeito, 

conservando uma boa consciência» 

(v. 16). A polémica, a agressividade, a 

violência verbal ajudam a levar a 

melhor numa discussão, mas não 

ajudam as pessoas a acolher a 

proposta evangélica, que é o único 

objetivo a que o discípulo deve mirar 

(estar virado) – v. 16-17.   

O trecho termina recordando o 

exemplo de Cristo: também Ele sofreu 

por ter praticado a justiça. Ora, os 

seus discípulos, não podem esperar 

um destino diferente (Mt 10, 25).  

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 14, 23) 

  

MONIÇÃO:  

 

Jesus anima os Apóstolos antes de 

partir, falando-lhes do Espírito Santo que 

lhes há de enviar. Escutemos com atenção. 

  

REFRÃO:  ALELUIA, ALELUIA! 

   

Se alguém Me ama, guardará a minha 

palavra. 

Meu Pai o amará e faremos nele a 

nossa morada. 

 
 

Evangelho (Jo 14, 15-21) 
 
EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João. 
 

Naquele tempo, disse Jesus 

aos seus discípulos: 15«Se Me 

amardes, guardareis os meus 

mandamentos. 16E Eu pedirei ao 

Pai, que vos dará outro 

Defensor, para estar sempre 

convosco: 17o Espírito da 

verdade, que o mundo não pode 

receber, porque não O vê nem O 

conhece, mas que vós 

conheceis, porque habita 

convosco e está em vós. 18Não 

vos deixarei órfãos: voltarei 

para junto de vós. 19Daqui a 



pouco o mundo já não Me verá, 

mas vós ver-me-eis, porque Eu 

vivo e vós vivereis. 20Nesse dia 

reconhecereis que Eu estou no 

Pai e que vós estais em Mim e 

Eu em vós. 21Se alguém aceita 

os meus mandamentos e os 

cumpre, esse realmente Me 

ama. E quem Me ama será 

amado por meu Pai e Eu amá-lo-    

-ei e manifestar-me-ei a ele». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Também o Evangelho de hoje, 

como acontecera com o de domingo 

passado, é tirado do primeiro dos três 

discursos de despedida pronunciados 

por Jesus durante a Última Ceia. 

Os discípulos entenderam que 

Jesus está para os deixar, estão 

tristes e perguntam-se como continuar 

unidos a Ele e a amá-lo se Ele vai 

embora. 

Jesus promete não os deixar sós, 

sem proteção e guia; diz que rezará 

ao Pai e Ele enviará «outro Paráclito» 

que estará sempre com eles (v. 16). É 

a promessa do dom daquele Espírito 

que Jesus possui em plenitude (Lc 

4,1.14.18) e que será efundido 

(derramado) sobre os discípulos. 

Jesus esclarece (v. 15.17) que o 

Espírito só pode ser acolhido por 

quem está em sintonia com Ele, com 

os seus projetos, com as suas obras 

de amor. O mundo não o pode receber 

(mundo, no sentido oposto, “mundano” 

ou “imundo”). 

Quem é este mundo ao qual não 

está destinado o Espírito? Os pagãos, 

os distantes, quem não pertence ao 

grupo dos discípulos, os membros de 

outras religiões? – Não, nada disso. 

Para Jesus, o mundo não são as 

pessoas, mas aquela parte do coração 

do homem – de cada homem – onde 

reinam as trevas, o pecado, a morte. 

Onde se escondem ódios, concupis-

cências (sensualidades), paixões 

desregradas... ali está presente o 

mundo, com o seu espírito, oposto ao 

de Cristo.  Lembra-o Paulo aos 

coríntios que se deixavam conduzir 

pela sabedoria dos homens: «Nós não 

recebemos o espírito do mundo, mas 

o Espírito que vem de Deus» (1 Cor 2, 

12) 

Depois, é assim: O Espírito recebe 

dois nomes. É chamado Paráclito e 

Espírito de verdade. 

      Paráclito é um termo proveniente 

da linguagem forense e indica aquele 

que é chamado a estar ao lado. Bom, 

mas passemos a explicar: 

Antigamente não existia a 

instituição dos advogados; o imputado 

(culpado) devia defender-se sozinho, 

procurando levar consigo testemunhas 

que o livrassem das acusações. 

Acontecia, por vezes, que alguém, 

mesmo não sendo culpado, não 

conseguisse provar a sua inocência ou 

então que, mesmo tendo cometido o 

crime, merecesse o perdão. Para uma 

pessoa nesta situação, havia uma 

última esperança: que no meio da 

assembleia houvesse um homem 

honrado por todos, pela sua 

integridade moral, e que este homem 

irrepreensível, sem pronunciar palavra 

alguma, se levantasse e fosse pôr-se 

a seu lado. Este gesto equivalia a uma 

absolvição. Ninguém mais ousaria 

pedir a condenação. Ninguém! Este 

«defensor» era chamado... «parácli-

to», ou seja, «aquele que é chamado a 

estar ao lado de quem se encontra em 

dificuldade». 

O sentido deste primeiro título é 

então de protetor, defensor, aquele 

que socorre. 

  Jesus promete aos seus discípulos 

um outro paráclito, sem dúvida, 

porque já tinham tido um, Ele mesmo, 

como explica João na sua primeira 

carta: «Filhinhos meus, escrevo-vos 

estas coisas para que não pequeis; 

mas, se alguém pecar, temos junto do 

Pai um advogado (paráclito), Jesus 

Cristo, o Justo» (1 Jo 2, 1). 

Jesus é paráclito enquanto nosso 

advogado junto do Pai, não porque 

nos defende da sua ira, provocada 

pelas nossas culpas (o Pai está 

sempre do nosso lado, como Jesus), 

mas porque nos protege contra o 

nosso acusador, o nosso adversário, o 

pecado. É o pecado o inimigo, e Jesus 

sabe como confutá-lo (refutá-lo, 

contestá-lo), como o reduzir à 

impotência. Aliás, na oração do Pai-        

-Nosso, pedimos que não nos deixe 

“cair na tentação” (do pecado) mas 

que nos livre de todo o mal (que o 

pecado provoca). O pecado é, 

portanto, o nosso inimigo. Não são as 

pessoas.  

O segundo paráclito não tem a 

tarefa de substituir o primeiro, mas de 

desempenhar uma nova missão; é 

enviado juntamente com Jesus que 

«volta» para o meio dos seus (v. 18).  

Jesus não partiu, simplesmente 

mudou a forma da sua presença, que 

já não é aquela física, mas a do 

Ressuscitado. É um modo novo de 

estar ao lado dos discípulos, 

infinitamente mais real – mesmo na 

sua invisibilidade – mais duradouro, 

mais ilimitado do que antes. 

O Espírito é paráclito porque vem 

em socorro dos discípulos na sua luta 

contra o mundo, ou seja, as forças do 

mal (Jo 16, 7-11). 

João (é dele o Evangelho de hoje) 

lembra aos cristãos das suas 

comunidades estas verdades para 

que, no meio das dificuldades da vida, 

não se desencorajem, não deses-

perem, não percam a serenidade, a 

paz de coração, a alegria. O discípulo 

acredita na assistência do Espírito e 

não teme, não se deixa abater nem 

mesmo quando tem que admitir que 

nele existem ainda muitas misérias 

espirituais, fraquezas, más inclina-

ções; está certo da força do Paráclito 

e sabe que não será vencido. Por isso, 

não se deixa abater. 

O segundo título – que enuncia 

outra função do Paráclito – é Espírito 

da verdade. 

A sua obra ao serviço da verdade 

explica-se de várias formas.  

Comecemos pela mais simples. 

Todos sabemos o que acontece 

quando uma notícia passa de boca em 

boca: fica sujeita a deformações, 

altera-se a ponto de se tornar 

irreconhecível. 

      A mensagem de Jesus é destinada 

a todas as pessoas, deve ser pregada 

até ao fim do mundo. Quem nos 

garante que não se irá corromper, que 

não irá sofrer interpretações 

desviantes? Humanamente parece ser 

uma empresa impossível; porém, 

temos a certeza que todos poderão ir 

à fonte pura do Evangelho porque na 

Igreja, encarregada de o anunciar, 

opera a força do Espírito da verdade 

prometido por Jesus. 

O seu serviço à verdade não se 

limita a esta parte a que poderíamos 

chamar negativa. Ele não impede 

apenas que se introduzam erros na 

transmissão da mensagem de Cristo. 

Ele desempenha outra função, 

positiva: introduz os discípulos na 

plenitude da verdade. 

      Há verdades que Jesus não tratou 

explicitamente, ou que não desenvolveu 
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em todos os pormenores porque os 

discípulos ainda não estavam em 

condições de as entender (Jo 16, 12-

15). Ele sabia que, ao longo dos 

séculos, iriam surgir problemas e 

questões novas. Ora, onde se 

poderiam encontrar respostas 

autênticas, conformes ao seu 

pensamento? 

Também a este nível Jesus 

promete a intervenção do Espírito: Ele 

tem a tarefa de levar o discípulo à 

descoberta de toda a verdade.  Não 

dirá nada de novo, ou de contrário em 

relação a Ele, ajudará a entender 

plenamente, até às suas últimas 

consequências, a sua mensagem. 

Daqui nasce o dever de todos os 

cristãos de estarem abertos aos 

impulsos do Espírito que revela 

sempre coisas novas. Ele é, por 

natureza, aquele que renova a face da 

terra (SI 104, 30). 

É um pecado contra o Espírito (e 

muito grave! Cf Mt 12, 31) opor-se ao 

renovamento, recusar as inovações 

que favorecem a vida da comunidade, 

que aproximam de Cristo e dos 

irmãos, que aumentam a alegria e a 

paz, que ajudam a rezar melhor, que 

libertam os corações de medos 

inúteis. 

Quem permanece obstinadamente 

(por teimosia) afeiçoado a tradições 

religiosas obsoletas e gastas, quem 

não se esforça diligentemente no es-

tudo da palavra de Deus, quem não 

aceita a atualização de ritos, fórmulas, 

gestos litúrgicos, quem dá respostas 

velhas a problemas novos, quem não 

acolhe com alegria as descobertas da 

exegese bíblica, todos estes colocam-       

-se em oposição ao Espírito da 

verdade. 

O termo verdade tem para o 

evangelista João um significado ainda 

mais profundo: indica o próprio Deus 

que se manifesta em Jesus. Ele é a 

Verdade (Jo 8, 45-46) porque nele se 

realiza a revelação total de Deus. 

Mentira seria recusá-lo, fazer uma 

escolha de vida contrária à sua. 

Satanás, o inimigo da verdade, o «pai 

da mentira» (Jo 8, 44), é tudo aquilo 

que afasta de Cristo. 

      Mas o Espírito age de forma 

oposta: leva à «verdade», age no ínti-

mo de cada pessoa e faz com que, 

livremente, a pessoa se incline a 

escolher Cristo, adira à sua proposta. 

É como um vento que eleva e arrasta 

para a salvação. 

É difícil imaginar que o impulso 

deste Espírito não consiga levar cada 

pessoa à verdade. Então, como pode 

surgir em nós a dúvida que o mundo – 

presente ainda em cada um – pode 

ser mais forte do que este impulso 

divino para a vida? 

 
 

Oração Universal 

 

 

1  

Pelos bispos, que confirmam a fé da 

Igreja, 

pelos presbíteros, que apascentam os   

fiéis, 

e pelos diáconos, que proclamam a   

salvação, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, 

pelos que foram batizados em adultos 

e pelos que vão ser confirmados   

nestes dias,  

oremos, irmãos. 

 

3  

Pelos leitores que proclamam a 

palavra, 

pelos acólitos que servem o altar 

e pelos salmistas que louvam ao   

Senhor, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Por todos os que trazem Deus no 

coração, 

pelas religiosas de vida contemplativa, 

e por aquelas que cuidam dos mais   

pobres, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Pelos que abrem o coração ao dom do 

Espírito, 

pelos que sabem dar a razão da sua   

esperança           

e por esta comunidade paroquial que   

adora a Cristo, 

oremos, irmãos. 

 

 

”Não  vos deixarei órfãos:  
voltarei para junto de vós.” 

 

(Jo 14, 18) 

 

Agenda Santoral 

Dia 18 – S. João I (Papa e Mártir).  

Dia 20 – S. Bernardino de Sena    

                                            (Presbítero) 

Dia 21 – SS. Cristóvão Magallanes 

(Presbítero) e Companheiros     

                                                     (Mártires). 

Dia 22 – S. Rita de Cássia (Religiosa).  

 
 

Antífona da Comunhão 

cf. Jo 14, 15-16 
 

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. 

 
 

 

O Pai vos dará outro 

Defensor 
  

Antes de partir Jesus diz aos Seus 

discípulos que não os deixará órfãos. 

Vai mandar-lhes o Espírito Santo para 

ficar com eles, para lhes dar fortaleza, 

para os guiar na verdade. O Senhor 

dá-lhes a conhecer mais claramente a 

Terceira Pessoa da Santíssima 

Trindade, o Espírito Santo, que se 

distingue do Pai e do Filho. Ele é o 

Espírito da verdade que lhes dará a 

conhecer todas as coisas que Jesus 

lhes ensinou. “O Espírito Santo que o 

Pai vos enviará em Meu nome vos 

ensinará todas as coisas e vos 

recordará tudo o que vos disse” 

(Jo 14,26). Ele os guiará para a 

verdade plena: “Quando vier o Espírito 

da Verdade Ele vos guiará no caminho 

da verdade total “ (Jo 16,13) 

Será para eles o Defensor, o 

Confortador que estará com eles para 

sempre. 

Depois de subir ao Céu, em Quinta 

feira de Ascensão que vamos celebrar 

no próximo Domingo, Jesus quer que 

eles fiquem em Jerusalém até que 

venha o Paráclito. E eles permanecem 

aqueles dez dias em oração no 

Cenáculo com a Virgem Maria, 

preparando-se para acolher o Divino 

Consolador. 

Vamos celebrar a festa do Espírito 

Santo no dia de Pentecostes. A Santa  
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Igreja convida-nos a preparar-nos não 

só para solenizarmos a Sua festa mas 

também para O acolher em nossos 

corações. 

Devemos rezar-Lhe mais nestes 

dias. Pedir-lhe que venha à nossa 

alma com mais intensidade, que 

encha de fogo os nossos corações 

frouxos e tíbios, que nos encha da 

Sua sabedoria. 

Temos de pedir pela Santa Igreja 

para que a renove e lhe abra as portas 

de tantos corações por todas as partes 

da terra. É Ele que a guia na verdade 

e nos dá a garantia da sua 

infalibilidade. 

Estes dias do chamado decenário 

do Espírito Santo que começa em 

Quinta feira de Ascensão hão de levar 

a crescer na devoção ao Divino 

Paráclito, a sentir a Sua presença em 

nossas almas. São Paulo lembrava 

aos cristãos de Corinto: ”Não sabeis 

que sois templos de Deus e que o 

Espírito de Deus habita em vós?” (1 

Cor 3, 16) 

 
 

Impunham-lhes as 

mãos e recebiam o 

Espírito Santo 

 O Espírito Santo veio a nós pelo 

Batismo. Foi por Ele que nascemos 

para uma vida nova, a vida da graça, a 

vida de filhos de Deus. Ele ficou em 

nosso coração para nos santificar, 

para pintar em nossa alma a imagem 

viva de Cristo. Conta com a nossa 

colaboração, com o nosso esforço por 

ir arrancando os defeitos, por cumprir 

amorosamente a vontade de Deus, 

por estar atentos às Suas inspirações. 

De novo veio a nós com a 

plenitude dos Seus dons no dia do 

crisma. O sacramento da confirmação 

tem a função de ser para nós um novo 

Pentecostes e Jesus quer que todos o 

recebam na altura própria, para lhes 

dar a plenitude da vida cristã. É isso 

que nos lembra a primeira Leitura. O 

diácono Filipe tinha pregado o 

Evangelho na Samaria. Muitos 

acreditaram e foram por ele batizados. 

Os Apóstolos que estavam em 

Jerusalém ao saber disso apressam-      

-se a ir administrar o crisma àqueles 

cristãos. Impunham-lhes as mãos e 

eles recebiam o Espírito Santo no 

meio de manifestações semelhantes 

às do dia de Pentecostes. O livro dos 

Atos dos Apóstolos conta-nos que 

Simão Mago, que também se tinha 

convertido, propõe aos Apóstolos dar-       

-lhes dinheiro para poder também ele 

dar este sacramento. São Pedro dá-       

-lhe uma resposta muito dura, 

condenando decididamente o pecado 

que viria a tomar o nome deste 

homem, a “simonia”, o comprar ou 

vender por dinheiro as coisas de 

Deus. 

Vemos nesta página dos Atos dos 

Apóstolos a importância que os primei-

ros cristãos davam à confirmação e à 

presença do Paráclito nas almas dos 

fiéis dos primeiros tempos. 

Todo o livro nos vai dando conta 

da presença atuante do Espírito Santo 

na comunidade cristã. Algumas vezes 

se lhe chamou o Evangelho do 

Espírito Santo. 

Diz o Vaticano II: “Ele é o Espírito 

de vida, ou a fonte de água que jorra 

para a vida eterna; por quem o Pai 

vivifica os homens mortos pelo 

pecado, até que ressuscite em Cristo 

os seus corpos mortais. O Espírito 

habita na Igreja e nos corações dos 

fiéis, como num templo, e dentro deles 

ora (reza) e dá testemunho da adoção 

de filhos. A Igreja, que Ele conduz à 

verdade total e unifica na comunhão e 

no ministério, enriquece-a Ele e guia-a 

com diversos dons hierárquicos e 

carismáticos e adorna-a com os seus 

frutos. Pela força do Evangelho 

rejuvenesce a Igreja e renova-a 

continuamente e leva-a à união 

perfeita com o seu Esposo. Porque o 

Espírito e a Esposa dizem ao Senhor 

Jesus: «Vem»! Assim a Igreja toda 

aparece como «um povo unido pela 

unidade do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo”. (LG 4) 

 
 

As razões da nossa 

esperança 

 Responder sobre as razões da 

nossa esperança. 

Uma das coisas que Jesus 

promete aos Apóstolos com a vinda do 

Paráclito às suas almas é que eles 

seriam testemunhas de Jesus em toda 

a parte. O Espírito enchê-los-ia de 

sabedoria e fortaleza para falarem de 

Jesus. Assim aconteceu com os 

Apóstolos logo no dia de Pentecostes 

e nos anos que se seguiram. Vemo-      

-los cheios da sabedoria de Deus e de 

valentia para sofrerem por causa de 

Jesus. 

Na sua primeira carta, que hoje 

ouvimos na 2.ª Leitura, São Pedro 

anima os cristãos a falarem de Jesus: 

“Venerai Cristo Jesus em vossos 

corações, prontos sempre a 

responder, a quem quer que seja, 

sobre a razão da vossa esperança”. 

Com brandura e respeito, mas com 

fortaleza, prontos a sofrer e a ser 

caluniados por causa de Jesus. 

Temos de pedir ao Divino Paráclito 

que encha todos cristãos desta 

fortaleza tão necessária nos tempos 

atuais. Que nos leve, antes de mais, a 

dar testemunho com a nossa vida em 

todos os ambientes, sem medo a 

críticas e más interpretações. Dar 

testemunho com a nossa amizade 

sincera, com a nossa honestidade e 

laboriosidade, com a pureza de vida e 

sobriedade no uso das coisas 

materiais, com a nossa alegria e 

otimismo. 

Os últimos papas têm falado uma e 

outra vez da nova evangelização 

desta Europa que foi cristã e se deixou 

dominar pelo paganismo, com a 

conivência de muitos cristãos. O Papa 

Francisco fala muitas vezes do sair às 

periferias, à procura de tantos que se 

afastaram da fé. É uma tarefa de 

todos nós. E temos de pedir a vinda 

do Espírito Santo de novo aos nossos 

corações. 

Peçamos a intercessão de Nossa 

Senhora de Fátima. Que todos vivam 

os Seus pedidos e se convertam a 

Jesus e sejam dóceis ao Divino 

Paráclito. 

 
 

O Espírito Santo 

anima e protege 
 

As primeiras comunidades cristãs 

espalharam-se rapidamente pela Ásia 

Menor, onde existiam cidades pagãs 

de cultura grega: Antioquia, Éfeso, 

Esmirna, Sardes... Algumas destas 

cidades contavam com 200.000 

habitantes e um forte potencial 

económico e cultural. A Igreja era um 

grupo insignificante no seio daquelas 

cidades e necessitaram de coragem 

para anunciar a mensagem de Jesus.  

Encontravam força e coragem com 

a presença de Jesus Ressuscitado no 

meio deles. Para eles esta força era o  
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Espírito Santo a quem chamavam 

“Paráclito”, palavra grega que significa 

“Aquele que ajuda, que defende e 

intercede”. Graças à força do Espírito 

ousaram anunciar o Evangelho 

naquele mundo tão poderoso. Senti-

am-se tão “defendidos” e apoiados 

que denominaram o Espírito Santo de 

“Defensor”. 

O Espírito Santo era também o 

Mestre que lhes recordava os ensina-

mentos de Jesus e os encorajava a 

seguirem pelo caminho da fé. 

 
 

Sabias que… 

Mandamentos 

Os mandamentos eram um 

problema para os judeus do tempo de 

Jesus. Um judeu tinha de cumprir 613 

mandamentos! Por isso perguntam a 

Jesus qual é o mandamento mais 

importante. E Jesus resume-os de 

uma forma radical: amar a Deus e 

amar o próximo. 

Um emaranhado de preceitos 

Aos mandamentos que aparecem 

na Bíblia, os fariseus tinham acrescen-

tado outros de tradição oral. Total: 365 

mandamentos positivos, um por cada 

dia do ano. E 248 proibições, uma por 

cada parte do corpo, segundo a 

anatomia judaica de então. 

 
 

Oração 

Benditas as mãos emprestadas a 

Deus para defender a vida. 

Benditas as mãos que se 

estendem ao pobre; mãos que 

enxugam as lágrimas; mãos que 

protegem e acariciam. 

Benditas as mãos que amparam 

os vacilantes, que com cuidado 

cuidam as feridas, que lavam os pés 

aos irmãos, que apertam outras mãos 

amigas. 

Benditas as mãos abertas em 

gestos de paz. Mãos que destroem as 

armas, que derrubam fronteiras, que 

constroem solidariedade. As nossas 

mãos, mãos de Deus. 

 
 

Descomplica (4) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 
 

Primeiro verbo “Recomeçar” 

Escolhe a coragem todos os dias. 

Para dizer não, para dizer sim, para 

terminar, para recomeçar. Para cuidar 

e para te importares com o mundo de 

dentro; para não seres tão dura 

contigo mesma, para abrires os braços 

aos teus erros, aos teus defeitos, e 

aceitá-los como parte de ti. 

Escolhe a coragem todos os dias. 

Para te abraçares.  Para te dizeres 

“sou capaz”. Para te prometeres que, 

quando o medo chegar (e tu sabes 

que ele vai chegar mais vezes, sob 

muitas formas), não vais desviar o 

olhar. 

Tens o direito e o dever de ter uma 

vida feliz e, por ti, escolhe a coragem 

todos os dias. 

Afinal, nessa “casa-coração” onde 

moras, és tu quem guarda as chaves 

que permitem deixar entrar ou mandar 

sair. 

– Há batalhas que se ganham com 

silêncio. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios 

Populares 
 

1 

Antes prá cadeia  

que pró-hospital 

2 

Está na cadeia, 

mas não foi por roubar nada a 

ninguém. 

3 

Quem as faz paga-as, 

quem as faz que as desfaça 

4 

Quem a ferros mata, 

a ferro morre 

5 

Quem é picado e não se sente, 

não é filho de boa gente 

6 

Morre o homem, 

fique a fama 

 
 

Humor 

A avó: 

– Então, Catarina, não dás um 

bocadinho de maçã ao teu mano? 

– Não, avó: A Eva fez isso ao Adão 

e toda a gente diz mal dela. 

~ ~ ~ ~  
Numa aula de história: 

– Que aconteceu em 1769? 

– Nasceu Napoleão. 

– Muito bem. E em 1774? 

– Napoleão fez cinco anos. 

~ ~ ~ ~  
Conta-se de uma atriz famosa, 

esta tática inteligente para as visitas: 

Quando lhe batem à porta põe o 

chapéu na cabeça e vai ao encontro 

da pessoa recém-chegada. Se esta for 

da sua simpatia, exclama: 

– Que bom e que sorte! Acabo 

mesmo de chegar de fora e vou 

passar a tarde toda em casa. Entre, 

entre. 

Se a visitante não lhe agrada, diz: 

– Que pouca sorte e que pena a 

minha! Ia a sair neste momento. 

Chamaram-me urgentemente pelo 

telefone! 

~ ~ ~ ~  
O agricultor mandou o filho ir à 

casa de um vizinho buscar uma caixa 

com galinhas que tinha comprado. 

O rapaz foi, mas, pelo caminho 

para casa, deixou cair a caixa, que se 

abriu, e as galinhas fugiram. 

O rapaz foi atrás delas por todo o 

lado e juntou-as novamente na caixa, 

mas não tinha a certeza se as tinha 

apanhado todas. 

Chegando a casa, vira-se para o 

pai e diz, mostrando a caixa com 

algum receio: 

– Pai... as galinhas fugiram-me, 

mas eu consegui apanhar as doze… 

– Caramba, filho, mas eram só 

sete… 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

17-05-2020 – VI Dom. da Páscoa 

À data da conclusão deste 

jornal (17 de abril) ainda se 

encontravam suspensas 

por tempo indeterminado, 

todas as celebrações religiosas. 
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