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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, “pente-

costé”. O acontecimento do Pentecostes, 

com o envio do Espírito Santo aos 

Apóstolos, marca o início da vida da 

Igreja.  

Com a Virgem Maria e os primeiros 

Doze, disponhamo-nos neste dia e 

sempre, a receber o Espírito Santo na 

riqueza dos seus dons. 
 

 
 

 

Introdução 

Com o Espírito, todo o prodígio é 

possível. 

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 (o 

derramamento e o fervor) do Espírito do 

Senhor, os autores sagrados recorreram 

a imagens. Disseram que o Senhor é so-

pro 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 

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-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. 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
At 2, 1-11  

 
 

MONIÇÃO: 

 
Prestemos atenção ao relato de São 

Lucas, que narra a efusão do Espírito Santo 

sobre os Apóstolos, em forma de línguas de 

fogo. 

 
 

 

Dom. de Pentecostes – 23-05-2021 – N.º 689 

– Pág. 1 / 10 – 
 

mailto:jornal.leitor@portugalmail.pt
http://www.paroquiascesf.com/


– Pág. 2 / 10 – 

Dom. de Pentecostes – 23-05-2021 – N.º 689 

 
 

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, habitan-

tes 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: 

 
 

Leitura com algum grau de dificuldade, 

porquanto está cheia de ritmo e movimento e 

tem expressões muito fortes que requerem 

uma boa dicção. Mas não é de todo difícil de 

proclamar, já que é composta por oito frases 

curtas, permitindo uma boa gestão da 

respiração, e por uma última frase, bastante 

longa, que – esta sim – exige um bom 

exercício de respiração. 

A leitura tem duas interrogações que – 

voltamos a lembrar – começam a acentuar-se 

de forma gradual no início e a terminar de 

forma suave no final da frase. 

Tem atenção a palavras que possam ser 

mais difíceis de pronunciar, tais como: 

Pentecostes / Subitamente / rumor / 

exprimissem / Atónitos (não é “Antónios”) / 

medos (a) / Mesopotâmia / Capadócia / do 

Ponto (não é “do Porto”) / Egipto (o “p” é 

mudo, não se lê) / prosélitos / cretenses / ou 

outras.  
 

 (a) – pronunciar “mèdos”. Não é medo de 

temor, mas um povo assim chamado. Vinham 

da cidade de Média (séc. VII a.C.), situada 

num planalto, numa região onde é hoje o Irão. 
  

 
 

COMENTÁRIO Á 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 (sabemos   que   os “Atos dos 

Apóstolos” foi escrito por Lucas), coloca 

a descida do Espírito no dia de Pente-

costes 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, então, 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 suces-

sivos? A resposta é: Fê-lo para ajudar a 

compreender os seus múltiplos aspetos. 

Vejamos: 

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 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 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 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 insen-

sato 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 ge-

nética – se conseguisse transformá-lo 

numa videira, então já não seria 

necessária uma intervenção externa. O 

cardo produziria espontaneamente 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 

ótimas indicações – um decálogo, 

preceitos, muitos conselhos – e aguarda-

va 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 
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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 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 ani-

mado pelo Espírito torna-se até mesmo 

incapaz de pecar: «Todo aquele que 

nasceu de Deus não comete pecado, 

porque um germe divino permanece nele 

e não pode pecar, porque nasceu de 

Deus» (1 Jo 3,9). 

As rajadas de vento 

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 

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 preci-

samente 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. 

As línguas de fogo 

E as muitas línguas faladas pelos 

apóstolos? 

Provavelmente Lucas evoca um fenó-

meno muito comum na Igreja primitiva: 

depois de ter recebido o Espírito, os 

crentes começavam a louvar a Deus 

num estado de exaltação e, como que 

em êxtase, pronunciavam palavras 

estranhas noutras línguas. 

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. 
 

 
 

 

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

(R. 30 ou Aleluia)  
 

MONIÇÃO: 

 
O Salmo 103 é um hino de louvor a Deus 

pelo seu imenso poder e pela sua ação 

maravilhosa: dá o sopro de vida – o espírito – 

às suas criaturas e assim renova a face da 

Terra. Temos aqui uma imagem da ação do 

Espírito Santo nas almas em ordem à 

santificação de todas as realidades terrenas. 

Invoquemo-Lo cantando o refrão com fé e 

alegria. 

 

REFRÃO: 

 
ENVIAI, SENHOR, O VOSSO ESPÍRITO  

E RENOVAI A FACE DA TERRA. 

  

 OU:                  
 

MANDAI, SENHOR O VOSSO ESPÍRITO,  

E RENOVAI A TERRA. 

 

OU:                 

 

ALELUIA. 

 

SALMO: 

 
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 fala-nos agora da diversidade 

dos dons espirituais ou carismas, em ordem à 

edificação da Igreja, Corpo de Cristo, numa 

perfeita unidade. 
 

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 minis-

térios, 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. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

A leitura não apresenta grande dificuldade 

e a Sequência que se lhe segue, sendo 

facultativa, é composta por versos e, porque 

são versos, devem ser declamados. Portanto, 

a mensagem é: ensaiar. E ensaiar, é ensaiar 

mesmo, e ensaiar muito bem, ou continuamos 

sempre iguais. 

Lê devagar, respeita a pontuação, faz as 

cesuras nos sítios certos e, no dia, sair-te-ás 

muito bem. Ensaia também o intercalar (entre 

travessões) no versículo 13. 

Finalmente observa uma ou outra palavra 

que notes ser de pronunciação mais difícil, 

tais como: diversidade / ministérios (não é 

“mistérios”) / manifestam / constituem / 

sucede / constituirmos (não é “construirmos”) / 

ou outras. 
 

 
 

Sequência 
– Facultativa – 

 

A sequência é uma oração ao 

Espírito Santo, recebida da tradição, na 

qual cantamos os louvores da Terceira 

Pessoa da Santíssima Trindade. 
 

(É facultativa) 
 
 

 
Vinde, ò santo Espírito 
vinde, amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 
 
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 
o que em voz confia: 
 
Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. 
 
 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 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... 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 oca-

siões para servir, se tomam oportuni-

dades para imposição, para afirmação 

pessoal, para afirmar o próprio poder e o 

próprio prestígio. 

Na comunidade de Corinto, os 

cristãos não eram melhores que os de 

hoje, cometiam os mesmos pecados, 

tinham os mesmos defeitos. Com efeito, 

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 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. 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 disponibilidade 

para o serviço. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Cântico: M. Faria, NRMS 87 

 

 

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! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
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: 

 
Para os primeiros cristãos, o primeiro 

dia da semana é um dia importante 

porque é o dia do Senhor (Ap 1, 10), é 

aquele em que a comunidade costuma 

reunir-se para partir o pão eucarístico 

(Act 20, 7; 1 Cor 16, 2). 

A tarde daquele dia 

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 (v. 19). Jesus certamente 

não tinha anunciado triunfos e vida fácil  
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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 já 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). 

A alegria dos discípulos 

Quando Jesus mostrou as mãos e o 

lado, os discípulos ficaram cheios de 

alegria. Uma reação surpreendente: 

deveriam entristecer-se vendo os sinais 

da paixão e morte. Pelo contrário, 

alegram-se, não porque encontram pela 

frente o Jesus que acompanharam ao 

longo das estradas da Palestina, mas 

porque vêm o Senhor (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» (O 

Domingo, o primeiro dia da semana).   

Saudação da paz 

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.  

Acolher os discípulos  

é acolher Jesus 

Acolhê-lo era colher o Pai que o tinha 

enviado, agora, acolher os seus 

discípulos, é acolhê-lo a Ele (Jo 13, 20). 

Para compreender a missão confiada 

aos apóstolos, o perdão dos pecados 

mediante a efusão do Espírito, temos 

que nos refazer às conceções religiosas 

do povo de Israel e às palavras dos 

profetas. 

No tempo de Jesus, encontrava-se 

difundida a ideia de que as pessoas 

agiam mal, contaminavam-se com os 

ídolos, eram impuras porque movidas 

por um espírito mau. E esperava-se que 

Deus, quem sabe quando, interviesse 

para as libertar e infundir nelas um 

espírito bom. 

Na carta aos Romanos, Paulo faz 

uma descrição dramática da condição 

infeliz do homem que se encontra à 

mercê do espírito do mal: «Assim, o que 

realizo, não o entendo; pois não é o que 

quero que pratico, mas o que eu odeio é 

que faço. Ora, se o que eu não quero é 

que faço, estou de acordo com a Lei, 

reconheço que ela é boa. Mas então já 

não sou eu que o realizo, mas o pecado 

que habita em mim. Sim, eu sei que em 

mim, isto é, na minha carne, não habita 

coisa boa; pois o querer está ao meu 

alcance, mas realizar o bem, isso não. E 

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). 

É o Espírito novo de Deus, 

prometido pelos profetas 

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 – 

cancelado, destruído – e nasce o homem 

novo modelado pela pessoa de Cristo.  

A missão que o Ressuscitado confia 

aos seus discípulos é a de perdoar os 

pecados, continuando assim a sua obra 

de «Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo» (Jo 1, 29).  

Que significa perdoar  
os pecados? 

  Estas palavras foram interpretadas 

–  de modo justo, mas redutivo – como a 

atribuição aos apóstolos do poder de 

absolver os pecados. Não é este, porém, 

o único modo de perdoar, isto é, de 

neutralizar, de derrotar o pecado. O 

poder conferido por Jesus é muito mais 

amplo e diz respeito a todos os 

discípulos que são animados pelo seu 

Espírito: é o poder de purificar o mundo 

de todo o tipo de mal.  

Os poderes não são dois – perdoar 

ou reter – à discrição do confessor que 

avalia caso a caso. O poder é um só, o 

de aniquilar, de todas as formas, o 

pecado. Mas este pode também não ser 

perdoado: se o discípulo não se 

empenha a criar as condições para que 

todos abram o coração à ação do Espíri- 
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to, o pecado não é perdoado. 

E por este insucesso da missão, é 

responsável o discípulo.  
 

 
 

 

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. 

4 

Por aqueles que receberam o mesmo 

Espírito, 

para que, reconhecendo e aceitando 

as suas 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. 
 

 
 
 

 

 

Jesus disse-lhes de novo: 

 «A paz esteja convosco. Assim como o 

Pai Me enviou, também  

Eu vos envio a vós». (Jo 20, 21) 

Antífona da Comunhão 
 

Actos 2, 4:11 
 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo  

e proclamavam as maravilhas de Deus. 

Aleluia. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 
 

Que o Espírito Santo inspire sempre 

a nossa vida para nos mantermos em 

Graça a fim de podermos receber a 

Jesus Cristo na Sagrada Comunhão. 

Assim experimentamos o Céu neste 

mundo! 
 

 
 

 

Monição final 
 

Foi tão bom estarmos aqui a 

participar na Santa Missa! Agora vamos 

partir com o propósito de transmitirmos a 

todos a alegria que inunda o nosso 

coração. Para não desanimarmos 

confiemos sempre na ajuda do Divino 

Espírito Santo e na companhia da nossa 

querida Mãe do Céu. 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 24 – Santa Maria, Mãe da Igreja. 

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). 

Dia 29 – S. Paulo VI (Papa). 

 
 
 

 

 

Também vos envio 

a vós 
 

A palavra Pentecostes vem do grego 

e significa “cinquenta dias”. Os israelitas 

associavam este número ao significado 

de plenitude: uma semana de semanas, 

sete por sete mais um dia. Nesta 

celebração comemoravam a Aliança que 

Deus tinha estabelecido com o seu povo 

e os cinquenta dias de terem saído livres 

do Egipto. Celebravam também a festa 

da colheita que garantia o sustento.  A 

festa cristã do Pentecostes começa com 

aquele pequeno grupo de discípulos que 

se encontravam medrosos e desani-

mados no cenáculo, depois da crucifixão 

e morte de Jesus. Tinham as portas 

fechadas por medo. Então apareceu 

Jesus Ressuscitado, colocou-se no meio 

deles. E enviou-os como testemunhas da 

Vida, e disse-lhes: “Como o Pai me 

enviou a Mim, também Eu vos envio a 

vós”. O Espírito encheu-os de 

esperança, de coragem, de fortaleza, de 

misericórdia, de força... Começaram a 

falar, sendo compreendidos em muitas 

línguas; tornam-se universais. Sentem 

que Jesus continua presente no meio da 

sua comunidade. 
 

 
 

 

Sabias que… 

Pentecostes 

A festa do Pentecostes tinha um 

antecedente no antigo Israel: festa das 

semanas. Em hebraico: “sabuot”, em 

grego: Pentecostes.   

Era uma celebração alegre na qual 

se misturavam elementos religiosos e 

agrícolas. Tinha lugar cinquenta dias 

depois de ser metido a foice para o 

primeiro feixe de cevada. Entre os 

elementos religiosos destacava-se a 

lembrança da aliança que Deus celebrou 

com o seu povo no monte Sinai. Durante 

a festa acudiam a Jerusalém multidões 

de judeus que viviam fora de Israel. 
 

 
 

 

 

–  Jesus na glória do Pai. 

– O Espírito Santo é o 

amor de Deus. 

–  Invocar o Espírito Santo. 

  
Jesus, na glória do Pai, cumpre a 

promessa de enviar o Espírito Santo, 

que leva à plenitude a obra de Jesus. 

O Espírito Santo é o Amor de Deus, 

que renova as almas no amor, o único 

meio capaz de levar à unidade e à paz 

todos os homens e todos os povos. 

Invocar o Espírito Santo, a sua luz e 

fortaleza, e ser dócil às suas inspirações. 
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É nosso Advogado 

 

Chegou o momento prometido por 

Jesus aos seus Apóstolos, o momento 

da verdade total, o momento da luz 

plenamente esclarecedora, o momento 

da força destemida, do testemunho 

corajoso. Aí está o Advogado, o 

Consolador, o Dom por excelência. 

Porque o Espírito Santo é Deus 

infundindo-se, derramando-se na Sua 

plenitude sobre as mentes e os corações 

daqueles que O esperavam, pois Jesus 

lhes dissera antes de partir: «Dentro de 

pouco tempo vós sereis batizados no 

Espírito Santo». Está concluída a 

Redenção. O mistério Pascal chegou ao 

fim. Anunciando os efeitos do Espírito 

naqueles que acreditassem, Jesus 

prometera um dia que do seio deles 

correriam rios de água-viva; e São João, 

que refere esta passagem, anota em 

seguida: «Jesus falava do Espírito que 

deviam receber os que n’Ele 

acreditassem; pois o Espírito ainda não 

viera, por Jesus não ter sido ainda 

glorificado.» (Jo 7, 37ss) 

Pois bem, Jesus já foi glorificado – 

subiu à Cruz, desceu ao túmulo, 

ressuscitou e está na Glória do Pai. E de 

lá envia o Espírito Santo «para continuar 

no mundo a sua obra e consumar toda a 

santificação» – como diz a oração 

eucarística. 

Uma das leituras da Missa da Vigília 

– a festa do Pentecostes tem uma Vigília 

semelhante à da Páscoa, com grande 

variedade de leituras – lembra o episódio 

da Torre de Babel – da confusão, do 

orgulho, da dispersão, do não mais os 

homens poderem entender-se. 

A Primeira Leitura da Missa do dia 

põe em relevo a ação unificadora do 

Espírito Santo que, invertendo os efeitos 

de Babel, congrega povos de todas as 

raças e línguas, no assombro da 

contemplação das maravilhas de Deus, 

anulando todas as divergências a partir 

das maneiras da própria linguagem: 

«ouvimos, cada um, em nossas diversas 

línguas estes homens a proclamar as 

maravilhas de Deus». Já não há mais 

separação entre os povos. Esta é a obra 

fundamental do Espírito Santo: 

congregar na unidade, fazer de povos e 

homens diferentes um só povo, o povo 

de Deus, fundado no Amor, que o 

Espírito Santo veio derramar nos 

corações. 

Esta obra, iniciada no dia de 

Pentecostes, está destinada a renovar a 

face da terra, desta pobre terra tão 

ameaçada por ódios, divisões, 

destruições e guerras. 

E há de fazê-lo substituindo todas as 

línguas por uma só – a linguagem do 

Amor – a única que pode congregar 

todos os homens, pois é acessível a 

todos – doutos ou ignorantes, do interior 

ou estrangeiros, crentes ou incrédulos. 

Enviai Senhor o Vosso Espírito, e 

renovareis a face da terra… 
 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

  

«Supliquemos continuamente  

ao Senhor 

para que ele venha ao  

nosso encontro vencendo os  

nossos fechamentos.» 

 

A primeira leitura e o Evangelho do 

Domingo de Pentecostes apresentam-     

-nos duas grandes imagens da missão 

do Espírito Santo. A leitura dos Atos dos 

Apóstolos narra como, no dia de 

Pentecostes, o Espírito Santo, sob os 

sinais de um vento poderoso e de fogo, 

irrompe na comunidade orante dos 

discípulos de Jesus e dá assim origem à 

Igreja. Para Israel, o Pentecostes, de 

festa da sementeira, tornou-se a festa 

que recordava a conclusão da aliança no 

Sinai. Deus demonstrou a sua presença 

ao povo através do vento e do fogo e 

depois ofereceu-lhe a sua lei, a lei dos 

10 mandamentos. Só assim a obra de 

libertação, que começara com o êxodo 

do Egipto, se tinha cumprido plena-

mente: a liberdade humana é sempre 

uma liberdade partilhada, um conjunto 

de liberdades. 

Só numa ordenada harmonia das 

liberdades, que abre para cada um o seu 

âmbito, se pode ter uma liberdade 

comum. Por isso o dom da lei no Sinai 

não foi uma restrição ou uma abolição da 

liberdade, mas o fundamento da 

verdadeira liberdade. E dado que um 

justo ordenamento humano se pode 

reger apenas se provém de Deus e se 

une os homens na perspetiva de Deus, 

para uma disposição ordenada das 

liberdades humanas não podem faltar os 

mandamentos que o próprio Deus dá. 

Assim Israel tornou-se plenamente povo 

precisamente através da aliança com 

Deus no Sinai. O encontro com Deus no 

Sinai poderia ser considerado como o 

fundamento e a garantia da sua 

existência como povo. O vento e o fogo, 

que atingiram a comunidade dos 

discípulos de Cristo reunida no cenáculo, 

constituíram um ulterior desenvolvimento 

do acontecimento do Sinai e conferiram-     

-lhe uma nova amplitude. Naquele dia 

encontravam-se em Jerusalém, segundo 

quanto referem os Atos dos Apóstolos, 

«Judeus piedosos provenientes de todas 

as nações que há debaixo do céu» 

(Act 2, 5). E eis que se manifesta o dom 

característico do Espírito Santo: todos 

compreenderam as palavras dos 

apóstolos: «Cada um os ouvia falar na 

sua própria língua» (Act 2, 6). O Espírito 

Santo concede o dom da compreensão. 

Ultrapassa a rutura que teve início em 

Babel a confusão dos corações, que nos 

faz ser uns contra os outros o Espírito 

abre as fronteiras. O povo de Deus que 

tinha encontrado no Sinai a sua primeira 

configuração, é agora ampliado até ao 

ponto de já não conhecer fronteira 

alguma. 

O novo povo de Deus, a Igreja, é um 

povo que provém de todos os povos. A 

Igreja desde o início é católica, esta é a 

sua essência mais profunda. São Paulo 

explica e realça isto na segunda leitura, 

quando diz: «De facto, num só Espírito, 

fomos todos batizados para formar um 

só corpo, judeus e gregos, escravos e 

livres, e todos bebemos de um só 

Espírito» (1 Cor 12, 13). A Igreja deve 

tornar-se sempre de novo aquilo que ela 

já é: deve abrir as fronteiras entre os 

povos e romper as barreiras entre as 

classes e as raças. Nela não podem  

haver esquecidos, nem desprezados. Na 

Igreja existem unicamente irmãos e 

irmãs livres em Jesus Cristo. Vento e 

fogo do Espírito Santo devem 

infatigavelmente abater aquelas barrei-

ras que nós homens  continuamos a 

erguer entre nós; devemos sempre de 

novo passar de Babel, do fechamento 

em nós mesmos, para Pentecostes. Por 

isso, devemos continuamente pedir que 

o Espírito Santo nos abra, nos conceda a 

graça da compreensão, de modo que 

nos possamos tornar o povo de Deus 

proveniente de todos os povos ainda, 

mais, diz-nos São Paulo: em Cristo, que 

como único pão a todos alimenta na 

Eucaristia e nos atrai para si no seu 

corpo martirizado na cruz, nós devemos  
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tornar-nos um só corpo e um só espírito. 

«A paz esteja convosco»: esta 

saudação do Senhor é uma ponte que 

ele lança entre céu e terra. A segunda 

imagem do envio do Espírito, que 

encontramos no Evangelho, é muito 

mais discreta. Mas precisamente por 

isso faz compreender toda a grandeza 

do acontecimento de Pentecostes. O 

Senhor Ressuscitado entra através das 

portas fechadas no lugar onde os 

discípulos se encontravam e saúda-os 

duas vezes dizendo: a paz esteja 

convosco! Nós, continuamente, fecha-

mos as nossas portas; continuamente, 

queremos pôr-nos a salvo e não ser 

incomodados pelos outros nem por 

Deus. Portanto, podemos suplicar 

continuamente o Senhor por isso, para 

que ele venha ao nosso encontro 

vencendo os nossos fechamentos e 

trazendo-nos a sua saudação. «A paz 

esteja convosco»: esta saudação do 

Senhor é uma ponte, que ele lança entre 

céu e terra. Ele desce por esta ponte até 

nós e nós podemos subir, por esta ponte 

de paz, até Ele. Nesta ponte, sempre 

juntamente com Ele, também nós 

devemos alcançar o próximo, alcançar 

aquele que tem necessidade de nós. 

Precisamente descendo com Cristo, nós 

elevamo-nos até Ele e até Deus: Deus é 

Amor e por isso descida, abaixamento, 

que o amor nos pede, e ao mesmo 

tempo é a verdadeira subida. Precisa-

mente assim, abaixando-nos, saindo de 

nós mesmos, nós alcançamos a altura 

de Jesus Cristo, a verdadeira altura do 

ser humano. 

À saudação de paz do Senhor 

seguem-se dois gestos decisivos para o 

Pentecostes: o Senhor deseja que a sua 

missão continue nos discípulos: «Assim 

como o Pai me enviou, também Eu vos 

envio a vós» (Jo 20, 21). Depois disto, 

sopra sobre eles e diz: «Recebei o 

Espírito Santo. Àqueles a quem 

perdoardes os pecados, ficarão 

perdoados; àqueles a quem os 

retiverdes, ficarão retidos» (Jo 20, 23). O 

Senhor sopra sobre os discípulos, e 

assim dá-lhes o Espírito Santo, o seu 

Espírito. O sopro de Jesus é o Espírito 

Santo. Reconhecemos aqui, antes de 

mais, uma alusão à narração da criação 

do homem no Génesis, onde está 

escrito: «O Senhor Deus formou o 

homem do pó da terra e insuflou-lhe 

pelas narinas o sopro da vida» (Gn 2, 7). 

O homem é esta criatura misteriosa, que 

provém totalmente da terra, mas no qual 

foi posto o sopro de Deus. Jesus sopra 

sobre os apóstolos e dá-lhe de maneira 

renovada, maior, o sopro de Deus. Nos 

homens, não obstante todas as suas 

limitações, existe agora algo absoluta-

mente novo o sopro de Deus. A vida de 

Deus habita em nós. O sopro do seu 

amor, da sua verdade e da sua bondade. 

Assim podemos ver aqui também uma 

alusão ao batismo e à confirmação a 

esta nova pertença a Deus, que o 

Senhor nos concede. O texto do 

Evangelho convida-nos a isto: a viver 

sempre no espaço do sopro de Jesus 

Cristo, a receber vida d'Ele, de modo que 

ele inspire em nós a vida autêntica a vida 

da qual morte alguma pode privar. Com 

o seu sopro, com o dom do Espírito 

Santo, o Senhor relaciona o poder de 

perdoar. Ouvimos anteriormente que o 

Espírito Santo une, abate as fronteiras, 

guia uns para os outros. A força, que 

abre e faz superar Babel, é a força do 

perdão. Jesus pode conceder o perdão e 

o poder de perdoar, porque ele mesmo 

sofreu as consequências da culpa e 

dissolveu-as na chama do seu amor. O 

perdão vem da cruz; ele transforma o 

mundo com o amor que nos doa. O seu 

coração aberto na cruz é a porta pela 

qual entra no mundo a graça do perdão. 

E unicamente esta graça pode trans-

formar o mundo e edificar a paz. 

Se compararmos os dois aconteci-

mentos de Pentecostes, o vento 

poderoso do 50.º dia e o leve sopro de 

Jesus na noite de Páscoa, podemos 

recordar-nos do contraste entre dois 

episódios, que aconteceram no Sinai, 

dos quais nos fala o Antigo Testamento. 

Por um lado, encontra-se a narração do 

fogo, do trovão e do vento, que 

precedem a promulgação dos 10 

Mandamentos e a conclusão da aliança 

(cf. Êx 19 ss.); por outro, a narração 

misteriosa de Elias no Monte Oreb. 

Depois dos dramáticos acontecimentos 

do Monte Carmelo, Elias tinha-se 

salvado da ira de Acab e de Gezabele. 

Por conseguinte, seguindo o manda-

mento de Deus, peregrinou até ao 

Monte Oreb. O dom da aliança divina, da 

fé no Deus único, parecia ter 

desaparecido em Israel. Elias, de certa 

forma, deve reacender a chama da fé no 

monte de Deus e reconduzi-la a Israel. 

Ele experimenta, naquele lugar, vento,  

terremoto e fogo. Mas Deus não está 

presente em tudo isto. Então ele 

apercebe-se de um murmúrio doce e 

leve. E Deus fala-lhe com esse sopro 

leve (cf. 1 Re 19, 11-18). O que 

aconteceu na noite de Páscoa, quando 

Jesus apareceu aos seus Apóstolos para 

lhes ensinar o que se deseja dizer? Não 

podemos porventura ver nisto a 

prefiguração do servo de Jahwé, do qual 

Isaías diz: «Ele não gritará, não 

levantará a voz, não clamará nas ruas» 

(42, 2)? Não sobressai talvez assim a 

humilde figura de Jesus como a 

verdadeira revelação na qual Deus se 

manifesta a nós e nos fala? Não são 

porventura a humildade e a bondade de 

Jesus a verdadeira epifania de Deus? 

Elias, no Monte Carmelo, tinha 

procurado combater o afastamento de 

Deus com o fogo e com a espada, 

matando os profetas de Baal. Mas desta 

forma não pôde restabelecer a fé. 

No Oreb ele deve aprender que Deus 

não está no vento, no terremoto, no fogo; 

Elias deve aprender a compreender a 

voz leve de Deus e, assim, a reconhecer 

antecipadamente que venceu o pecado 

não com a força, mas com a sua Paixão; 

aquele que, com o seu sofrimento, nos 

doou o poder do perdão. Esta é a forma 

com a qual Cristo vence. […] 

Ressoa depois, no Evangelho que 

acabámos de escutar, uma segunda 

palavra do Ressuscitado: «assim como o 

Pai me enviou, também Eu vos envio a 

vós» (Jo 20, 21). Cristo diz isto, de modo 

muito pessoal, a cada um de vós. Com a 

ordenação sacerdotal vós inseristes-vos 

na missão dos apóstolos. O Espírito 

Santo veio, mas não é amorfo. É um 

Espírito ordenado. E manifesta-se 

precisamente ordenando a missão, no 

sacramento do sacerdócio, com o qual 

continua o ministério dos apóstolos. 

Através deste ministério, vós sois 

inseridos na grande multidão dos que, a 

partir do Pentecostes, receberam a 

missão apostólica. Vós sois inseridos na 

comunhão do presbitério, na comunhão 

com o bispo e com o Sucessor de São 

Pedro, que aqui em Roma é também o 

vosso bispo. Todos nós somos inseridos 

na rede da obediência à palavra de 

Cristo, à palavra daquele que dá a 

verdadeira liberdade, porque nos conduz 

nos espaços livres e nos horizontes 

amplos da verdade. Precisamente neste 

vínculo comum com o Senhor nós 

podemos e devemos viver o dinamismo 

do Espírito. Como o Senhor saiu do Pai 

e nos doou luz, vida e amor, assim a 

missão deve continuamente pôr-nos em 

movimento, tornar-nos inquietos, para 

levar a quem sofre, a quem está em 
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dúvida, e também a quem hesita, a 

alegria de Cristo. Por fim, há o poder do 

perdão. O sacramento da penitência é 

um dos tesouros preciosos da Igreja, 

porque só no perdão se realiza o 

verdadeiro renovamento do mundo. 

Nada pode melhorar no mundo, se o mal 

não for vencido. E o mal pode ser 

vencido unicamente com o perdão. Sem 

dúvida, deve ser um perdão eficaz. Mas 

este perdão, só o Senhor o pode dar. 

Um perdão que não afasta o mal só com 

palavras, mas realmente o destrói. Isto 

pode verificar-se unicamente com o 

sofrimento e aconteceu realmente com o 

amor sofredor de Cristo, do qual 

nós haurimos o poder do perdão. […] 
 

Bento XVI, Vaticano, 

 maio de 2005 
 

 
 

 

Oração  

 
Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, 

presente em nossos corações como 

brisa suave em dia quente e abafado. 
 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito; 

sabedoria que nos ensina a caminhar 

por penhascos e desfiladeiros seguindo 

as tuas pegadas sem temor. 
 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, 

que é força para viver unidos, 

construindo a tua família, edificando a 

amizade. 
 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito; 

luz em dias cinzentos, alento que alivia 

as penas, constância para seguir 

caminhando. 
 

 
 

 

 

A voz de Deus 

  
HUGO DE AZEVEDO 

  
Quando Nosso Senhor falava do 

Espírito Santo aos Apóstolos, eles não 

pediam explicações, embora se mostras-

sem intrigados: porque é que o Mestre 

tinha de abandoná-los? Porque havia de 

vir Outro em seu lugar? Aliás, quem O 

podia substituir? Não, a promessa não 

lhes dava consolo. Pelo contrário: se a 

condição prévia da vinda do Espírito 

Santo era o seu distanciamento, como 

haviam de a desejar? 

Ainda não conheciam Deus como 

Trindade de Pessoas. Aí estava uma das 

razões pelas quais era precisa uma 

manifestação separada da terceira 

Pessoa, distinta da do Verbo. Mas eles 

não podiam compreender; só aceitar, 

resignadamente, a promessa de Jesus. 

Que alegria lhes seria possível longe 

dEle? Depois de O terem confessado 

como o mesmo Deus, em perfeita 

unidade com o Pai; depois de aceitarem 

o desafio estranhíssimo da Sagrada 

Eucaristia – comer a sua Carne! beber o 

seu Sangue!...–, que provocou o 

abandono de quase todos os 

discípulos… que mais lhes pedia o 

Senhor? Que se alegrassem com a sua 

partida!? 

O desconcerto da Cruz ainda mais os 

abalou: porque não Se defendeu? Algum 

gesto, tiveram eles, para repelir os 

atacantes, mas a surpreendente passi-

vidade de Jesus, e até uma cortante 

repreensão, só lhes deixaram a 

alternativa de fugir, estonteados… 

E estonteados deambularam até à 

Ressurreição. Então, que alegria! Ao 

longo daqueles quarenta dias, com que 

anseio esperavam os benditos 

reencontros com o Mestre numa 

intimidade maior do que nunca! Já em 

paz, resignaram-se à partida do Senhor 

e, aconchegados na fé e no amor de 

Maria, esperaram com serenidade «o 

Grande Desconhecido». 

O que antes receavam aconteceu no 

Pentecostes. De repente compreen-

deram o anseio do Mestre. Antes, não 

podiam imaginar intimidade maior do que 

a proximidade familiar, física, do Senhor; 

de súbito, viram-se mergulhados no seu 

próprio Espírito! Dentro do seu Coração! 

E a paixão pelo Paráclito levou-os pelo 

mundo fora a anunciar a Boa-Nova, de 

tal maneira que assim se tem chamado 

aos «Atos dos Apóstolos»: o «Evangelho 

do Espírito Santo». 

«Já recebestes o Espírito Santo?», 

era a primeira pergunta aos neófitos. 

«Nem sequer ouvimos dizer que há 

Espírito Santo!» (cf. Act 19, 2). São João 

Paulo II conta que algo de semelhante 

lhe aconteceu: seu pai admirou-se ao 

entender que o filho não costumava 

recorrer à luz do Paráclito quando tinha 

de tomar alguma decisão na vida. 

Nós já recebemos o Espírito Santo. 

Ele fala connosco constantemente, 

naquilo a que chamamos «voz da 

consciência» (cf. CIC, 1776). Ninguém 

fala tanto connosco como Ele. Não 

vemos Deus, mas, ouvi-Lo, ouvimos, às 

vezes com autênticos brados: – «Isso 

não se faz!» Outras vezes, suave, de 

aviso ou sugestão. Outras, de 

aprovação, de ânimo… de agradeci-

mento! 

Por mais surdos que queiramos ser à 

sua voz, por mais interferências que a 

perturbem, ela nunca se apaga. Não 

desiste. Bendito e louvado seja o nosso 

divino Consolador, Amigo, Advogado, 

Companheiro!  
 

 
 

 

Descomplica (67) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Sexto verbo: “Entregar” 

Trago comigo a certeza absoluta de 

que o mundo gira sempre no sentido 

certo. Que a vida sabe o que faz mesmo 

quando não parece. Que nos dias em 

que nos (de)iludimos com os outros, que 

confiamos de coração aberto e ficamos 

com uma cicatriz a mais, o tempo chega 

e volta a explicar o que é o lado certo da 

vida: a lei do retorno funciona. Sempre. 

E mais cedo ou mais tarde, acaba por 

devolver o eco de tudo o que dizemos e 

de tudo o que fazemos. 
 

– Para o bem e para o mal, confio a 

cem por cento na lei do retorno.  
  

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

 

1 

Eu bem te dizia Maria, 

que papas à noite faziam azia. 

2 

Farta-te gato, 

que é dia de Entrudo. 

3 

Numa festa sem comer, 

não há gaita bem temperada. 

4 

Não comas quente, 

não perderás o dente. 
 

Dom. de Pentecostes – 23-05-2021 – N.º 689 

– Pág. 9 / 10 – 



 

 

– Pág. 10 / 10 – 

Dom. de Pentecostes – 23-05-2021 – N.º 689 

 

5 

Não há banquete por mais rico,  

em que alguém não jante mal. 

6 

Não há festa, 

 sem comer. 
 

 
 

 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
 (Esta semana, não existe em 

nenhuma das quatro paróquias, qualquer 

aniversariante.)   
 

 
 

 

Humor 

 

Candidato 

 

Um psicólogo estava a fazer testes 

para admissão de candidato para uma 

empresa. Eram três os pretendentes. 

Entra o primeiro e o psicólogo 

pergunta: 

– O senhor pode contar até dez, por 

favor? 

Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, 

quatro, três, dois, um… 

– Porque contou de trás para a 

frente? 

– É que eu trabalhava na NASA. É 

assim que contámos a partida dos 

foguetões… 

– Sinto muito, mas está reprovado. 

Entra o segundo candidato e a 

mesma pergunta do psicólogo: 

– O senhor pode contar até dez, por 

favor? 

– Um, três, cinco, sete, nove, dois, 

quatro, seis, oito, dez. 

– Porque é que o senhor contou 

primeiro os ímpares e depois os pares? 

– Porque eu trabalhava como 

carteiro… 

– Sinto muito, mas está reprovado. 

Entra o terceiro e último candidato e 

o psicólogo pergunta: 

– Antes de começarmos, pode dizer-    

-me o que fazia no emprego anterior? 

– Eu… eu era funcionário público… 

– Ok! O senhor pode contar até dez, 

por favor? 

– Claro que posso!! Dois, três, 

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 

valete, dama, rei e às… 

 

Esperto 

 

Marido e esposa estavam na sala, 

sentados no sofá. Ela a ver televisão, ele 

a mexer no telemóvel. 

A dada altura, o telemóvel dela, que 

estava a carregar na cozinha, dá sinal de 

que entrou uma mensagem. 

Ela levanta-se e vai ver…  Era uma 

mensagem do marido que dizia: “Já que 

estás na cozinha, podes fazer-me e 

trazer-me uma sandes e uma bebida?” 

(É isto: tão perto e tão longe…). 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s  

23-05-2021 

Domingo de Pentecostes 

 

C A R V A L H O S A 

L E I T O R E S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Céu 

Fernandes 

Manuela 

Monteiro 

1.ª Leitura 
Céu 

Fernandes 

Manuela 

Monteiro 

2.ª Leitura 
Céu 

Fernandes 

Manuela 

Monteiro 

Oração 
Universal 

Céu 

Fernandes 

Manuela 

Monteiro 
 

 

 

C A R V A L H O S A   

 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 

CAMUNHÃO 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
Manuel 

Leão 

Maria 

José 

Local - 2 
José Maria 

Matos 

Toni 

Moreira 

Local - 3 
Glória 

Martins 

Maria 

Guiomar 

Local - 4 
José  

Meireles  

Martinho 

Matos 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

Oração  

ao Espírito Santo 
 

 

 

“Vinde, ó Espírito Santo! 
 

Vinde, Espírito Santo, 

Enchei os corações dos Vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai o Vosso Espírito, 

e tudo será criado. 

E renovareis a face da Terra. 

 

Oremos. 
 

Deus, que instruístes os corações dos 

Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente 

todas as coisas segundo o mesmo 

Espírito e gozemos sempre da Sua 

consolação. 

Por Cristo, Senhor Nosso. 

Amém.” 

 

 

 

Imagem dos apóstolos  

com Maria, no Cenáculo. 
 

 
 

 

 

A Fechar 

 

AMOR AO PRÓXIMO, é quando o 

estranho passa a ser o amigo que ainda 

não abraçamos. 
 

 
 

 

 

Até para a semana, se Deus 

quiser. 

 
 

 

 

Jornal concluído em 29 de abril. 
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