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Judas, o Cireneu e Eu 

(18) 

PRIMEIRA QUEDA 

«Cristo assumiu a cruz, porque o seu amor 

pelo Pai e pela humanidade  

é maior do que a sua própria vontade.  

Assumindo a cruz, que parece um fracasso,  

Ele assume a redenção da humanidade.» 

                        (Pe. Léon, ‘Rastros de Deus’) 

 

I 

De corpo enfraquecido,  

por jejum e dores muito combalido,  

cais no chão de pedra,  

mas logo Te elevas  

e, de novo erguido,  

apesar de ferido,  

vais seguindo adiante,  

assumindo o peso de uma cruz gigante. 

 

Jesus, Filho Unigénito de Deus,  

como a tua queda Te humaniza (!);  

e que milagres ela realiza,  

ligando para sempre Terra e Céus! 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Dom. de Pentecostes 

Obedecendo às ordens de Jesus, os 

Onze Apóstolos, com os Discípulos e 

acompanhando Nossa Senhora, reco-

lheram-se no Cenáculo, preparando-se 

para a vinda do Espírito Santo. 

Dez dias depois, a Terceira Pessoa 

da Santíssima trindade, Alma da Igreja, 

desceu com toda a solenidade sobre a 

igreja nascente. 

Celebramos hoje este solene acon-

tecimento. Ao participarmos na 

Eucaristia de hoje, imaginemo-nos no 

Cenáculo de Jerusalém, com Maria e os 

Apóstolos – e nela – peçamos ao 

Espírito Santo que desça também sobre 

nós. 

 
 

 

Introdução 

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, 3-4), 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 

projetadas pela «sabedoria 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 responde-ser – todo o 

prodígio é possível onde irrompe o 

Espírito de Deus. 

– Na verdade, o Espírito do Senhor 

enche o universo e renova a face da 

terra. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Sab 1, 7 

 

O Espírito do Senhor encheu a terra 

inteira; Ele, que abrange o universo, 

conhece toda a palavra. Aleluia. 

  

OU: 
 

Rom 5, 5; 8, 11 

O amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo 

que habita em nós. Aleluia. 
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Primeira Leitura 
(Act 2, 1-11) 

 
MONIÇÃO:  

 
Em palavras simples, mas inspiradas, 

São Lucas narra-nos o que aconteceu no 

Cenáculo na manhã do Pentecostes. 

Transportemo-nos em espírito até esse 

lugar abençoado, para vivermos este grande 

acontecimento. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura dos Atos 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. 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Esta Leitura está cheia de movimento e 

tem expressões muito fortes que requerem 

uma boa dicção. Se, Leitor, tiveres 

dificuldades em ler os nomes dos povos e 

das terras (V. 9 e 10), pergunta a alguém, 

mas não digas “mêdos”, mas sim “mèdos” 

Exercita palavras, tais como: 

exprimissem / procedentes (não é 

“precedentes”) / Atónitos (não é “António”) / 

prosélitos / cretenses / 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 

«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. 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? 

O mistério Pascal é único 

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? 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 

Pentecostes. 

Pentecostes era uma festa 
hebraica 

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 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 com-

paração. 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 – se 

conseguisse transformá-lo numa videira, 

então já não seria necessária uma 

intervenção externa. O cardo produziria 

espontaneamente uvas. Também antes 

de receber a efusão do Espírito, o 

mundo era como um grande cardo. 

Deus tinha dado aos homens ótimas 

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 cora-

ção» (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. 
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Isto é a lei do Espírito 

 

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 espontaneamente 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).  

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 relâm-

pagos 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). «Pe-

rante o espetáculo 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). 

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 

fenómeno 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 

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. 

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), lab.24c.29bc-30.31.34 

  

MONIÇÃO:  

 
O Salmo que a Liturgia nos convida a 

cantar, como resposta à interpelação que o 

Espírito Santo nos fez na Leitura os Atos do 

Apóstolos, faz-nos desejar também a Sua 

vinda sobre nós. 

Peçamo-lo cheios de confiança com as 

palavras divinamente inspiradas o salmo 104. 

  

 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 lembra-nos que «Todos nós 

fomos batizados num só Espírito, para 

formarmos um só Corpo.» 

Ajuda-nos, depois, a tirar as conclusões 

oportunas: «há diversidade de dons 

espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 

diversidade de ministérios, mas o Senhor é o 

mesmo. Há diversas operações, mas é o 

mesmo Deus que opera tudo em todos. Em 

cada um se manifestam os dons do Espírito 

para o bem comum.»  

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3bNinguém pode dizer 

«Jesus é o Senhor», a não ser 

pela ação 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 batizados num só 

Espírito, para constituirmos um 

só Corpo. E a todos nos foi dado 

a beber um único Espírito. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

(A seguir, mais em baixo, encontras  
a “Sequência”, cuja leitura  

é facultativa). 
 

 

 

N.º 628 – 31.05.2020 – Pentecostes 

– Pág. 3 / 9 –   
 



 

Pág. 4 / 9 –  
Pentecostes – 31.05.2020 – N.º 628 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Leitura não de todo difícil, mas pede 

respeito pelas cesuras e pela pontuação, ou 

seja – pede preparação. 

Exercita o intercalar do V. 13 e exercita 

também as seguintes palavras: diversidade / 

ministérios (não é “mistérios”) / constituirmos 

/ e outras. 

  
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

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...), 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 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 (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» (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 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. Ora, 

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 disponibi-

lidade para o serviço. 
 

 

 

Sequência 
  

 

Vinde, ó santo Espírito, 

vinde, Amor ardente, 

acendei na terra 

vossa luz fulgente. 

  

Vinde, Pai dos pobres: 

na dor e aflições, 

vinde encher de gozo 

nossos corações. 

  

Benfeitor supremo 

em todo o momento, 

habitando em nós 

sois o nosso alento. 

  

Descanso na luta 

e na paz encanto, 

no calor sois brisa, 

conforto no pranto. 

  

Luz de santidade, 

que no Céu ardeis, 

abrasai as almas 

dos vossos fiéis. 

  

Sem a vossa força 

e favor clemente, 

nada há no homem 

que seja inocente. 

  

Lavai nossas manchas, 

a aridez regai, 

sarai os enfermos 

e a todos salvai. 

  

Abrandai durezas 

para os caminhantes, 

animai os tristes, 

guiai os errantes. 

  

Vossos sete dons 

concedei à alma 

do que em Vós confia: 

  

Virtude na vida, 

amparo na morte, 

no Céu alegria. 

 

 
 

 

 

Aclamação ao Evangelho 

 
MONIÇÃO:  

 

Ao cantarmos a aclamação ao 

Evangelho, peçamos ao Senhor com toda a 

alma que não nos faça esperar mais pela 

Sua vinda. 

Precisamos que Ele venha quanto antes, 

para renovar todos os corações de boa 

vontade. 

  

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: 
 

 

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: 
 
 

O primeiro dia da semana 

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 comuni-

dade 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 fechadas 

      As portas estão fechadas por medo 

dos Judeus. Jesus certamente não tinha  
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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 impercetível à 

verificação dos sentidos. 

A ressurreição da carne 

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 veem o Senhor (v.20), 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» (Eucaristia Dominical). 

Depois de ter saudado os discípulos 

pela segunda vez: A paz esteja 

convosco! (v.19-20), Jesus dá-lhes o 

seu Espírito e confere-lhes o poder de 

perdoarem os pecados (v.21-23). 

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). 

Confissão de São Paulo 

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). 

Um espírito novo 

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 preceitos» (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 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. 

Jesus soprou sobre eles 

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 – cance-

lado, 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? 

Aquelas palavras foram inter-

pretadas – 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 peca-

do. 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. 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Oração Universal 

 

1  

Pela Igreja, presente em toda a terra, 

para que proclame as maravilhas do 

amor de Deus 

em todas as línguas e culturas do 

universo, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos 

bispos, 

que formam com ele o Colégio 

episcopal, 

para que o Espírito Santo lhes dê 

coragem e sabedoria, 

oremos, irmãos. 

 

3  

Por todos aqueles que invocam a Deus 

como Pai 

e receberam em seus corações o dom 

do Espírito Santo 

para que sejam testemunhas vivas do 

Evangelho, 

oremos, irmãos. 

 

4 

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. 

 

5  

Pelos fiéis que receberam dons do 

Espírito 

e exercem ministérios na comunidade 

(paroquial), 

para que em tudo agradem ao Senhor, 

oremos, irmãos. 

  

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 01 – Bem-aventurada Virgem           

                          Maria, Mãe da Igreja.  

Dia 02 – S. Marcelino e S. Pedro    

                                                 (Mártires) 

Dia 03 – SS. Carlos Lwanga e  

Companheiros (Mártires). 

Dia 05 – S. Bonifácio (Bispo e Mártir). 

Dia 06 – Santa Maria no Sábado.  

– S. Norberto (Bispo). 

  
 

 

Antífona da Comunhão 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo 

e proclamavam as maravilhas de Deus. 

Aleluia. 

 
 

 

Pentecostes, festa  

do Amor 

 
O Espírito no coração dos 

homens  

 

«Subitamente, fez-se ouvir, vindo do 

Céu, um rumor semelhante a forte 

rajada de vento, que encheu toda a 

casa onde se encontravam. Viram então 

aparecer uma espécie de línguas de 

fogo, que se iam dividindo, e poisou 

uma sobre cada um deles.» 

São várias as figuras com que o 

Espírito Santo se manifesta no 

cenáculo, para nos ajudar a compre-

ender a missão que Ele desempenha 

junto de nós. 

Rajada de vento 

O ar fresco, em rajada cheia de vida, 

purifica o ambiente, varrendo o ar 

bafiento e doentio, enchendo os 

pulmões de ar saudável. Assim atua o 

Espírito Santo no mundo. 

Línguas de fogo 

 O fogo aquece, ilumina, funde 

diversos metais, mesmo que não sejam 

da mesma natureza, purifica e 

transforma. O fogo do Amor do Espírito 

Santo opera todas estas maravilhas nos 

corações dos fiéis. 

A unidade 

As línguas vão-se repartindo. É o 

mesmo fogo do amor que se comunica 

a cada um dos presentes. Com isto 

ajuda-nos a compreender a unidade da 

Igreja, condição vital para que 

possamos agradar a Deus. 

De resto, Ele vem quando toda a 

Igreja primitiva está reunida para ouvir a 

palavra de Deus e cantar salmos. Maria 

Santíssima e os Apóstolos estavam 

todos reunidos no mesmo lugar. 

A água 

Jesus compara também o Espírito 

Santo à água, porque ela mata a sede, 

lava, purifica, fecunda as plantas. 

A água é um elemento indispensável 

do nosso corpo. Ele é composto por 

70% de água. Quando esta percen-

tagem diminui no organismo humano, o 

corpo desidrata-se e entre em crise. 

Não é possível levar uma vida cristã 

normal sem abrir as portas à ação do 

Espírito Santo em nós. 

 
 

 

Vida em comunhão 

divina 

«Todos ficaram cheios do Espírito 

Santo e começaram a falar outras 

línguas, conforme o Espírito lhes 

concedia que se exprimissem.» 

No momento da vinda do Espírito 

Santo acontece uma coisa prodigiosa: 

judeus e simpatizantes com o judaísmo 

de todo o mundo tinham vindo ao 

Templo de Jerusalém para celebrar o 

Pentecostes. Nele ofereciam ao Senhor 

as primícias das colheitas e comemo-

ravam a entrega das tábuas da Lei no 

Sinai a Moisés feita por Iavhé. 

Agora são oferecidas ao Senhor as 

primícias das conversões à Igreja, da 

grande colheita do Evangelho no 

mundo, ao longo dos séculos. 

A partir de agora, os homens não 

contam apenas com as tábuas de 

pedra, com os Dez Mandamentos 

gravados, mas a lei de Deus é impressa 

no coração de cada pessoa, como foi 

prometida pele profeta Ezequiel. 

Mas havia uma dificuldade prática: 

como poderiam as pessoas de línguas e 

procedências tão diversas compreender 

a pregação do Evangelho, se Pedro lhes 

falava em aramaico — a língua da terra 

Santa no tempo de Jesus? 

O Espírito Santo veio em auxílio dos 

Apóstolos, fazendo que cada um dos 

presentes entendesse perfeitamente a 

pregação de Pedro, como se ele 

estivesse a falar na língua de cada um: 

«Partos, medos, elamitas, habitantes da 

Mesopotâmia, da Judeia e da 

Capadócia, do Ponto e da Ásia, da 

Frígia e da Panfília, do Egipto e das 

regiões da Líbia, vizinha de Cirene, 

colonos de Roma, tanto judeus como 

prosélitos, cretenses e árabes.» 

Este prodígio há de repetir-se mais 

vezes na história da Igreja, quando for  
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necessário, embora O Espírito Santo 

não queira fazer aquilo que podemos 

realizar por nós próprios: estudar a 

língua das pessoas a quem se anuncia 

o Evangelho. 

Mas, para além do aspeto Paráclito, 

há uma lição profunda: a doutrina do 

Evangelho, embora sendo exigente, é 

entendida por todas as pessoas e 

exerce sobre elas uma fascinação que, 

naturalmente, não se explica. Enquanto 

o pregador fala, o Espírito Santo está na 

alma de cada um para o ajudar a 

descobrir as aplicações práticas à sua 

vida do que é anunciado. 

 
 

 

Dons para partilhar 

 «De facto, há diversidade de dons 

espirituais, mas o Espírito é o mesmo. 

Há diversidade de ministérios, mas o 

Senhor é o mesmo. Há diversas 

operações, mas é o mesmo Deus que 

opera tudo em todos. Em cada um se 

manifestam os dons do Espírito.» 

O Espírito Santo, Alma da Igreja, faz 

dela um Corpo vivo e organizado, onde 

cada membro tem uma função em favor 

dos outros, à semelhança do que 

acontece com o corpo humano, de tal 

modo que ninguém vive para si mesmo. 

O Espírito Santo enriquece a Igreja 

de vários modos: 

Dons do Espírito Santo  

São impulsos espirituais, inclinações 

fortes que nos levam a pensar e atuar 

como se Jesus Cristo ou Maria 

estivessem em nosso lugar. 

São sete, número bíblico da 

plenitude: Sapiência, pelo qual sabo-

reamos a vida de intimidade com 

Deus; Entendimento, que nos leva a 

entender interiormente as verdades da 

fé e a relacioná-las entre si; 

o Conselho que nos conduz a procurar 

a vontade de Deus em cada situação da 

vida; a Fortaleza, que nos possibilita 

enfrentar situações difíceis e aguentar 

as dificuldades para continuarmos féis à 

vontade do Altíssimo; o dom 

da Ciência que nos ajuda a ver em 

cada criatura uma ajuda para conhecer 

e amar o nosso Deus; a Piedade que 

nos inclina a viver com a delicadeza de 

filhos de Deus, procurando fazer tudo o 

que Lhe pode dar gosto; o Temor de 

Deus que nos move a evitar tudo que, 

mesmo sem ser pecado, poderia 

desagradar a Deus. 

Carismas 

Os carismas são qualidades que o 

Espírito Santo nos dá para bem e 

serviço de toda a Igreja: a capacidade 

organizativa, ler e proclamar a Palavra 

de Deus, cantar, etc. 

O Santo Padre recebeu o carisma da 

infalibilidade em material de fé e de 

costumes. “A missão do Magistério está 

ligada ao caráter definitivo da Aliança 

instaurada por Deus em Cristo com seu 

Povo; deve protegê-lo dos desvios e dos 

afrouxamentos e garantir-lhe a possibi-

lidade objetiva de professar sem erro a 

fé autêntica. O ofício pastoral do 

Magistério está, assim, ordenado ao 

cuidado para que o Povo de Deus 

permaneça na verdade que liberta. Para 

executar este serviço, Cristo dotou os 

pastores do carisma de infalibilidade em 

matéria de fé e de costumes. O 

exercício deste carisma pode assumir 

várias modalidades.” (Catecismo da Igreja 

Católica, n.º § 890). 

Ministérios 

As próprias diferenças que o Senhor 

quis estabelecer entre os membros de 

seu Corpo servem à sua unidade e à 

sua missão. Pois, embora exista na 

Igreja diversidade de serviços, há 

unidade de missão. Cristo confiou aos 

apóstolos e a seus sucessores o múnus 

de ensinar, de santificar e de governar 

em seu nome e por seu poder. Os 

leigos, por sua vez, participantes do 

múnus sacerdotal, profético e régio de 

Cristo, compartilham a missão de todo o 

povo de Deus na Igreja e no mundo. 

Finalmente, em ambas as categorias 

(hierarquia e leigos) há fiéis que, pela 

profissão dos conselhos evangélicos, se 

consagram, em seu modo especial, a 

Deus e servem à missão salvífica da 

Igreja; seu estado, embora não faça 

parte da estrutura hierárquica da Igreja, 

pertence, não obstante, à sua vida e 

santidade. (CIC §873). 

O Ministério vem a ser um carisma 

que a pessoa possuía e a Igreja 

oficializou. 

 
 

 

O Espírito Santo, Dom 

do Pai 

 A Sua missão na Igreja e no mundo. 

«Na tarde daquele dia, o primeiro da 

semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se 

encontravam, com medo dos judeus, 

veio Jesus, apresentou-Se no meio 

deles e disse-lhes: “A paz esteja 

convosco”.» 

É missão do Espírito Santo manter 

viva e operante a Igreja, evangelizando 

e conduzindo com eficácia as pessoas à 

salvação eterna. É por isso que a Igreja 

nunca fracassa, nuca morre nem é 

derrotada. Depois do que os homens 

chamam um revês, acaba sempre por 

aparecer mais bela, depois das 

provações. 

Depois de ressuscitado, Jesus 

procurou confirmar os Onze e os 

Discípulos na fé da Ressurreição. Foi 

procurá-los ao Cenáculo, onde se 

encontravam com as portas e janelas 

trancadas, por medo dos judeus. Não 

tinham paz nem alegria, porque o 

Mestre tinha-lhes sido roubado e 

sentiam-se culpados do modo como 

tinham procedido. 

O dom da paz 

Encheram-se de alegria e 

segurança, quando viram Jesus 

ressuscitado. Jesus começa por lhes 

dar este dom. Invoquemos o Espírito 

Santo, quando sentirmos a falta de paz 

interior, e procuremos reconquistá-la, se 

for preciso, pelo sacramento da 

reconciliação. 

Muitas vezes, quando nos parece 

que o Inimigo nos quer roubar a paz, 

lembrando-nos os nossos pecados, 

façamos um ato de contrição e 

lembremo-nos que a terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade — o Paráclito — 

vive em nós como num templo. 

O perdão dos pecados 

É pelo Espírito Santo recebido na 

Ordenação Sacerdotal — pela imposi-

ção das mãos do Bispo — que o 

sacerdote recebe o poder de perdoar os 

pecados. 

Este poder é dado ao sacerdote para 

serviço exclusivo dos irmãos. Se ele 

pode comungar a Santíssima Eucaristia 

por ele consagrada, não pode igual-

mente perdoar os pecados a si mesmo. 

A mudança operada nos 
Apóstolos 

 A vinda do Espírito Santo sobre os 

Apóstolos e Discípulos do Senhor, com 

Maria, operou neles uma profunda 

mudança. Eram tímidos e tornaram-se 

corajosos; de homens do mar, nada 

habituados a falar em público, Pedro  
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fala em nome da Igreja, com grande 

eloquência e convertem-se logo cerca 

de 2.000 pessoas. 

 
 

 

N’Ele vivemos 

«Assim como o Pai Me enviou, 

também Eu vos envio a vós.» 

O Espírito Santo vive em nós como 

num templo. Podemos adorá-l’O e falar-      

-Lhe em cada momento, pedindo 

humildemente a sua ajuda divina. 

Vivemos no Espírito Santo 

São Paulo, falando no Areópago de 

Atenas dizia que fala daquele Deus no 

qual vivemos, nos movemos e 

existimos. Estas palavras inspiradas 

ajudam-nos a compreender um pouco a 

habitação do Espírito Santo e a Sua 

relação com cada um de nós. 

Vivemos imersos neste mar infinito 

de Amor que nos banha, nos conforta e 

enche de vigor. Deixemos que Ele nos 

inspire, nos guie e nos anime nos 

caminhos da santidade pessoal. 

Ele inspira-nos continuamente 

Não podemos ter um bom pensa-

mento ou desejo sem a ajuda do 

Espírito Santo.  

Quantas vezes somos surpreendidos 

por um desejo inesperado de maior 

fidelidade ao Senhor, de corrigir isto ou 

aquilo! E não nos damos conta de que é 

o Espírito Santo quem nos está a 

iluminar e a aquecer no Amor ao Pai. 

Move-nos com suavidade  
para o bem 

Apesar de termos ficado com 

inclinações doentias para o mal, para o 

pecado, também sentimos em nós, com 

frequência, um desejo indefinido de 

amar mais ao Senhor, de vivermos com 

maior fidelidade a nossa vocação, 

correspondendo ao Amor de Deus. 

Ele faz isto com tal discrição, que 

nos parece ser uma inspiração que 

nasceu de nós. 

Enche-nos de consolação 

O Espírito Santo enche-nos de gozo 

sobrenatural quando nos deixamos 

guiar por Ele, fazendo a vontade de 

Deus. 

Falando sobre o Espírito Santo, aos 

Apóstolos no Cenáculo, Jesus diz-nos 

que Ele é o Paráclito — Advogado das 

nossas causas — o Consolador, Aquele 

que nos conduzirá à verdade total, que 

colocará delicadamente em nossos 

lábios as palavras necessárias quando 

formos interpelados sobre a razão da 

nossa Esperança. 

 
 

 

Em Missão com o 

Espírito Santo 

 «Dito isto, soprou sobre eles e 

disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo: 

àqueles a quem perdoardes os pecados 

ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a 

quem os retiverdes ser-lhes-ão 

retidos”.» 

Deus chama-nos a anunciar a todas 

as pessoas o perdão de Deus, a alegria 

do Evangelho, a bondade infinita de 

Deus que veio ao mundo para nos 

salvar. 

Proclamamo-lo com a nossa vida. 

Embora com muitas deficiências, e com 

as dificuldades de todos os outros, a 

nossa vida há de ser uma proclamação 

solene da misericórdia de Deus. 

À imitação de Jesus Cristo, também 

nós não estamos no mundo para julgar 

e condenar as outras pessoas, mas 

para as levar ao encontro do Mestre. 

Não podemos guardar só para nós 

este tesouro da alegria do Evangelho. 

Foi para perdoar os nossos pecados, 

porque Ele sabe que o justo peca sete 

vezes ao dia, que Jesus deu aos 

Apóstolos e, por eles, aos Bispos e 

Presbíteros de todos os tempos, o poder 

de perdoar os pecados. 

Na confissão 

Ele está misteriosamente presente 

no sacerdote, quando ele traça sobre 

nós o sinal da cruz, pronunciando as 

palavras da absolvição sacramental. 

Na Consagração as espécies 

Pronuncia, pelos lábios do homem 

consagrado que é o sacerdote, as 

palavras da Concelebração sobre o pão 

e o vinho, transubstanciando-os no Seu 

Corpo e Sangue. Tudo isto acontece 

pela força do Espírito Santo recebido na 

Ordenação Sacerdotal. 

Somos enviados 

Em cada celebração da Santa 

Missa, somos enviados. Quando o 

sacerdote diz, com certa solenidade “Ide 

em paz e o Senhor vos acompanhe”, 

não faz uma despedida, mas procede a 

um envio solene para o mundo de onde 

viemos para a missa. 

Quer dizer: Ide continuar a Missa na 

vida de cada dia, santificando-vos e 

anunciando que Cristo vive e nos quer 

salvar! 

Maria Santíssima, Esposa de Deus 

Espírito Santo, acompanha-nos nesta 

missão junto dos ouros e ajuda-nos a 

realizá-la. 

 
 

 

A força do Espírito 

Com a festa do Pentecostes, 

celebramos a presença constante de 

Jesus no meio da sua comunidade, 

orientando-a, animando-a com a força 

do Espírito. O nome desta festa provém 

da antiga festa israelita das colheitas, 

celebrada em Israel sete semanas 

depois da Páscoa. Nela eram oferecidas 

a Deus as primeiras espigas de cevada. 

Jesus Ressuscitado dirige-Se aos 

seus discípulos com a saudação da paz: 

“Shalom”. É uma antiga expressão 

hebraica que significa “paz”.  Mas o 

Mestre não se fica pela saudação... 

manda-os logo de seguida a perdoar, a 

curar, a ajudar... A missão dos cristãos 

consiste em passar por esta vida 

fazendo o bem e construindo a paz, 

como Jesus. 

Os primeiros cristãos viviam 

assustados e de portas fechadas até 

que receberam a força do Espírito de 

Jesus Ressuscitado. A partir de então 

saíram para a rua atrevendo-se a 

proclamar a Boa Notícia. 

 
 

 

Sabias que… 

Shalom: a paz 
 

Jesus Ressuscitado dirige-se aos 

discípulos com uma saudação que era 

um desejo de paz: shalom. 

Shalom, acompanhado de um beijo 

na face, era uma saudação fraterna que 

reforçava a proximidade e a amizade. 

Grave foi que Judas tenha usado esta 

forma de saudação como sinal da sua 

traição. 

Shalom, com a entrega de um 

pouco de sal, equivalia a realizar um 

pacto para durar no tempo. 

Shalom, inclinando o corpo em 

atitude de prostração, significava selar  
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um tratado de paz, mostrando à outra 

pessoa que se abandonava qualquer 

atitude altiva e violenta. 

 
 

 

O r a ç ã o 

Vem Espírito de Jesus. 

Derrama a tua força sobre 

os nossos cansaços. 

Enche de fortaleza 

aqueles que trabalham para construir  

uma humanidade plena de dignidade. 

 

Vem Espírito de Jesus. 

Enriquece com os teus dons  

o coração das pessoas de boa vontade 

presentes em todas as culturas e 

religiões. 

 

Vem, Espírito Santo. 

Ajuda-nos a ser como Jesus,  

a seguir os seus passos, 

a realizar as suas ações salvadoras. 

 
 

 

 

Descomplica (6) 
 

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” 

Insiste onde e quando quiseres. 

Persiste sempre que o coração te 

disser: «Vai.» Não baixes os braços ao 

primeiro não, mas não batas três vezes 

à mesma porta. Luta com tudo o que 

tens pelo que queres e pelo que 

acreditas. Ganha fôlego e força nos 

braços dos teus.  

Não deixes que te digam que não és 

capaz e aprende a saber escolher as 

lutas que valem a tua respiração. 

Aprende todos os dias, com todas as 

pessoas que chegam à tua vida, que – 

quando queremos ver – há luz em todos 

os lugares, em todas as pessoas, em 

todos os recomeçar(es).  

Abraça muito. Abraça sempre. Nas 

pequenas e nas grandes coisas. Com 

força e com esperança.  Com vontade 

de apaziguar, de aliviar, de devolver aos 

outros (e a ti mesma) o verbo fé: 

Acreditar. 

 – Vai ficar tudo bem.  

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

O bom patrão  

conhece-se no amo e no cão 

2 

Com Deus tudo  

sem Deus nada 

3 

Confiar em Deus  

que é santo e bom 

4 

Quem não pede  

Deus não ouve 

5 

Vozes de burro  

não chegam ao céu 

6 

Se Deus ouvisse os cães  

choviam ossos 

 
 

 

 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana está de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora 

Sónia Raquel, da Paróquia de Eiriz, 

na próxima quinta-feira, dia 4 de junho. 

O Jornal do Leitor associa-se desde 

já à festa de aniversário e deseja à 

Sónia muitos parabéns e muitas 

felicidades. 

 
 

 

Humor 

Um freguês olha o seu copo: 

– Rapaz, venha ver: uma mosca 

afogou-se na minha caneca de cerveja! 

– Lamento muito, senhor, mas não 

posso fazer nada… Não sei praticar a 

respiração artificial. 

~  ~  ~  ~ 
O pai que ajuda o filho a fazer os 

trabalhos de casa, confessa-lhe… 

– Receio que – um dia – a 

professora dê conta de que sou eu 

quem te faz os exercícios de 

matemática! 

Responde o filho: 

– Não te preocupes pai! Ela já 

descobriu, porque ontem disse-me que 

lhe parecia impossível eu dar tantos 

erros! 

~  ~  ~  ~   
Depois de um dia inteiro a 

caminharem, o caçador e o seu guia lá 

chegam finalmente ao pico da 

montanha. À noite, à volta da fogueira, 

os dois conversam: 

– Sabe, Ramiro, você é um 

excelente guia e inspira-me confiança. 

Mas… se eu tiver um acidente ou ficar 

doente, como faz para me levar de 

volta, com os meus 90 quilos? 

– Não tem problema, patrão! No ano 

passado desci sozinho esta montanha 

levando às costas um javali de quase 

200 quilos! 

– 200 quilos e sozinho? Mas como é 

que fez isso? 

– Em dez viagens, patrão!!! 

~  ~  ~  ~   
Para demonstrar a possibilidade da 

coexistência, no Jardim Zoológico de 

Moscovo colocarem um leão e um 

carneiro na mesma jaula. 

– Extraordinário! – exclama um 

jornalista ocidental – como foi possível 

conseguirem isto? 

– Muito simplesmente – responde o 

guarda – sacrificando um carneiro por 

dia.  

 
 

 

 
 
 

ESCALA DE LEITORES 

31-05-2020 – Pentecostes 

À data da conclusão deste 

jornal (21 de abril) 

todas as celebrações religiosas 

ainda se encontravam  

suspensas 

por tempo indeterminado. 
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