
Palavra, fé e vida – 23 de maio de 2021 

“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». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 

ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. 

Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». 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».” (Jo 20, 19-23) 

Pentecostes, cinquenta dias depois da Páscoa. Não é por acaso: a tradição cristã de contar a 

história da Criação em sete dias torna o número 7 símbolo de um ciclo completo. Cinquenta 

dias depois significa que se completaram sete vezes o ciclo completo (7x7=49). O 

quinquagésimo dia é o início da nova Criação. Renovados pelo Espírito tornamo-nos povo do 

perdão e da misericórdia: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados 

ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». O caminho da 

Igreja está traçado! 

O Espírito Santo é a garantia de que nós somos capazes de santidade. Santos? Sim, sede santos 

como Deus é Santo. 

Hoje proponho que arranjem tempo para ler as três leituras. Podem ter a certeza que sairemos 

a ganhar. 

Eu estou pronto! 

Bom dia para todos. Desejo-vos uma santa Páscoa. 

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis,  

acendei neles o fogo do vosso amor. 

Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra. 

Ó Deus, que com a luz do Espírito Santo iluminais os corações dos vossos fiéis,  

fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e, assim, possamos gozar da sua consolação. 

Por Cristo, Nosso Senhor. Amen!”  

Para ler: 

Actos 2, 1-11; Salmo 103 (104); 1 Coríntios 12, 3-13 (ou Gálatas 5, 16-25; João 20, 19-23 (ou 

João 15, 26 – 16, 15). 


