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mensagem de saudação

As várias igrejas espalhadas pelo mundo, enquanto construções, perma-
necem como espaços privilegiados de oração e celebração da fé. Deus 
hoje revele-nos a sua morada: «Quem Me ama guardará a minha palavra 
e o Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada». É 
isso mesmo: Deus vive em mim, em ti, em cada pessoa. Só no encontro e 
comunhão uns com os outros poderemos encontrar e entrar em verdadeira 
e plena comunhão com Deus. Esta é uma das consequências da Páscoa!

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Actos 15, 1-29
“O Espírito Santo e nós decidimos…”.

salmo 66 (67) Louvado sejais, Senhor, pelos povos 
de toda a terra!
“Deus tenha compaixão de nós e nos dê a sua bênção”.

2ª Leitura: Apocalipse 21, 10-23
“A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus 
a ilumina”.

Evangelho: João 14, 23-29
“Não se perturbe nem se intimide o vosso coração”.
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missas nas caPELas

Na próxima 3ª feira, dia 24, haverá missa na capela do Peso às 19h00.

ornamEntação Da igrEja
 

Nos dias 28 de Maio e 4 de Junho está a cargo do lugar da Mata de Porto 
Mouro.

À Escuta da Palavra:
 

“Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará; nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada”. Uma vez mais, Jesus parece pôr uma 
condição para que o Pai possa amar-nos. Quem pode pretender amar o Se-
nhor, guardar a sua Palavra? Parece mesmo que, quanto mais os anos pas-
sam, mais se instala em nós uma certa lassidão e esmorece o ardor em amar 
o Senhor. Apesar de todos os esforços, parece que estamos longe da intimi-
dade com Jesus. Mesmo sendo fiéis à oração, frequentando os sacramentos, 
em particular a Eucaristia, sentimos um vazio… Parece que não amamos bas-
tante o Senhor! Mas recordemo-nos do essencial: a absoluta anterioridade 
do amor de Deus por nós, foi Ele que nos amou primeiro… O que Jesus nos 
pede é que reconheçamos primeiro o amor do Pai por nós, que nos precede 
sempre. Na medida em que guardamos este amor de Jesus com seu Pai, este 
amor primeiro, podemos guardar a sua Palavra e aprender a amar.

(Retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“Neste sexto domingo da Páscoa, o Evangelho leva-nos de novo à últi-
ma Ceia e às palavras que Jesus dirigiu aos Apóstolos. Ele fala da obra do 
Espírito Santo e faz uma promessa: «o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai 
enviará em meu nome, ensinar-vos-á tudo, e há-de recordar-vos tudo o que 
Eu vos disse». Enquanto se aproxima o momento da Cruz, Jesus garante 
aos Apóstolos que não permanecerão sozinhos: com eles estará sempre o 
Espírito Santo, o Paráclito, que os apoiará na missão de levar o Evangelho 
ao mundo inteiro. Na língua original grega, o termo ‘Paráclito’ significa ‘aquele 
que se põe ao lado’, para apoiar e consolar. Jesus volta ao Pai, mas continua 
a instruir e a animar os seus discípulos mediante a ação do Espírito Santo.

Em que consiste a missão do Espírito Santo que Jesus promete como 
dom? É Ele mesmo quem o diz: «Ele ensinar-vos-á tudo, e há de recordar-
vos tudo o que Eu vos disse». Durante a sua vida terrena, Jesus já transmitiu 
tudo o que queria confiar aos Apóstolos: levou a cumprimento a revelação 
divina, ou seja, tudo o que o Pai queria dizer à humanidade com a Encar-
nação do Filho. A tarefa do Espírito Santo consiste em fazer recordar, isto 
é, fazer compreender plenamente e levar a praticar de maneira concreta os 
ensinamentos de Jesus. É precisamente esta também a missão da Igreja, que 
a realiza através de um estilo de vida específico, caracterizado por algumas 
exigências: a fé no Senhor e a observância da sua Palavra; a docilidade à 
ação do Espírito que torna continuamente vivo e presente o Senhor Res-
suscitado; o acolhimento da sua paz e o testemunho a ela dado com uma 
atitude de abertura e de encontro com o outro.

Para realizar tudo isto, a Igreja não pode permanecer estática mas, com a 
participação ativa de cada batizado, é chamada a agir como uma comunida-
de a caminho, animada e sustentada pela luz e pela força do Espírito Santo 
que renova todas as coisas. Trata-se de se libertar dos vínculos mundanos, 
representados pelos nossos pontos de vista, pelas nossas estratégias, pe-
los nossos objetivos, que muitas vezes dificultam o caminho de fé, e de nos 
pormos em dócil escuta da Palavra do Senhor. Deste modo, é o Espírito de 
Deus que nos guia e orienta a Igreja, a fim de que ela faça resplandecer o 
autêntico rosto, bonito e luminoso, desejado por Cristo.

Hoje o Senhor convida-nos a abrir o coração ao dom do Espírito Santo, 
para que nos guie pelas sendas da história. Ele educa-nos dia após dia para 
a lógica do Evangelho, a lógica do amor acolhedor, «ensinando-nos todas 
as coisas» e «recordando-nos tudo o que o Senhor nos disse».

Maria, que neste mês de Maio veneramos e a quem oramos com devoção 
especial como nossa Mãe celeste, proteja sempre a Igreja e a humanidade 
inteira. Ela que, com fé humilde e corajosa, cooperou plenamente com o 
Espírito Santo para a Encarnação de Deus, nos ajude também a nós a dei-
xar-nos educar e guiar pelo Paráclito a fim de podermos acolher a Palavra 
de Deus e de a testemunhar com a nossa vida.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?

2. Deus envia-nos o «Paráclito», traduzido à letra: ‘Aquele que se põe ao 
nosso lado para apoiar e consolar’. Que sinais consegues perceber da pre-
sença de Deus na tua vida? 

3. «Não se perturbe nem se intimide o vosso coração!» Como reages a estas 
palavras de Jesus?

Proposta da semana: 

Semana do “companheiro”. Deus faz-se companheiro, ‘Paráclito’. Sejamos 
também nós companheiros uns dos outros, capazes de escutar, perdoar, 
abraçar, animar....


