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mensagem de saudação

Terminamos mais um ano de catequese. Férias de Deus? Não, pelo con-
trário: celebramos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo que nos 
ilumina e nos dá a coragem e a ousadia de anunciarmos o Evangelho a 
todos. Não poderemos anunciar se não celebrarmos e praticarmos! Dia 
após dia e, sobretudo, domingo após domingo, aqui estaremos, sempre 
em comunhão para agradecer e louvar a Deus.

P. Mário Campos

A Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Actos 2, 1-11
“Ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravi-
lhas de Deus”.

salmo 103 (104) Mandai, Senhor, o vosso Espírito, 
e renovai a terra!
“Rejubile o Senhor nas suas obras”.

2ª Leitura: 1Coríntios 12, 3-13
“Fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só Corpo”.

evangelho: João 14, 23-29
“Soprou sobre eles e disse: «Recebei o Espírito Santo!»”.
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missAs nAs cAPeLAs

Na próxima 3ª feira, dia 7, haverá missa na capela do casal da marinha às 
19h00.

ornAmentAção DA igrejA
 

Nos dias 11 e 18 de Junho é a vez do lugar da Portela.

Proposta da semana: 

Semana do “espírito santo”. Proponho rezarmos diariamente e repetida-
mente a seguinte oração:

“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.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo; como era no princípio agora e 
sempre. Amen.”



Refletindo com o Papa

“O Pentecostes chegou, para os discípulos, depois de cinquenta dias in-
certos. Por um lado, Jesus ressuscitara: cheios de alegria, tinham-No visto, 
escutado e até comido com Ele. Por outro lado, ainda não tinham superado 
dúvidas e temores: estavam com as portas fechadas, com perspetivas re-
duzidas, incapazes de anunciar o Vivente. Depois, chega o Espírito Santo 
e as preocupações desaparecem: agora os Apóstolos não têm medo nem 
sequer à vista de quem os prende; antes estavam preocupados por salvar 
a sua vida, agora já não têm medo de morrer; antes estavam fechados no 
Cenáculo, agora levam o anúncio a todas as nações. Até à Ascensão de 
Jesus aguardavam um Reino para eles, agora estão ansiosos por alcançar 
fronteiras desconhecidas. Antes, quase nunca falaram em público e quando 
o fizeram quase sempre criaram problemas, como Pedro que renegou Jesus; 
agora falam corajosamente a todos. Em resumo, a história dos discípulos que 
parecia ter chegado ao fim, é renovada pela juventude do Espírito: aqueles 
jovens que, dominados pela incerteza, se sentiam no fim, foram transfor-
mados numa alegria que os fez renascer. Foi o Espírito Santo que fez isto. 
O Espírito não é, como poderia parecer, uma coisa abstrata; é a Pessoa 
mais concreta, mais próxima, Aquele que muda a nossa vida. E como faz? 
Vejamos os Apóstolos: o Espírito não lhes tornou as coisas mais fáceis, não 
fez milagres espetaculares, não eliminou problemas nem opositores, mas o 
Espírito trouxe para a vida dos discípulos uma harmonia que faltava: a Sua, 
porque Ele é harmonia.

A harmonia dentro de nós. Era dentro, no coração, que os discípulos 
precisavam de ser mudados. A sua história diz-nos que a própria visão do 
Ressuscitado não basta; é preciso acolhê-lo no coração. De nada aproveita 
saber que o Ressuscitado está vivo, se não se vive como ressuscitados. E é 
o Espírito que faz viver e ressurgir Jesus em nós, que nos ressuscita dentro. 
Por isso Jesus, ao encontrar os seus, repete: «a paz esteja convosco» e dá o 
Espírito. A paz não consiste em resolver os problemas a partir de fora – Deus 
não nos tira atribulações e perseguições –, mas em receber o Espírito Santo 
(…) A paz de Jesus torna o nosso coração semelhante ao mar profundo: 
permanece tranquilo mesmo quando as ondas estão revoltas à superfície. 
É uma harmonia tão profunda que pode até transformar as perseguições em 
bem-aventurança. Nós é que permanecemos muitas vezes à superfície! Em 
vez de procurar o Espírito, tentamos flutuar, pensando que tudo ficará bem 
se certo problema passar, se não virmos mais tal pessoa, se melhorar aquela 

situação. O ponto de mudança não está em afastar os outros ou resolver 
problemas mas sim na paz de Jesus, na harmonia do Espírito (…)

O Espírito Santo produz harmonia não só dentro mas também fora, entre 
toda a humanidade. Faz-nos Igreja, compõe partes distintas num único edifí-
cio harmónico. Explica-o bem S. Paulo que, ao falar da Igreja, repete muitas 
vezes a palavra ‘diferente’: «diferentes carismas, diferentes atividades, di-
ferentes ministérios». Somos diferentes na variedade das qualidades e dos 
dons. O Espírito distribui-os com criatividade, sem rebaixar nem nivelar. E, a 
partir desta diversidade, constrói a unidade. Assim procede desde a criação, 
porque é especialista em transformar o caos em cosmo, em criar harmonia. 
Ele é especialista em criar as diversidades, as riquezas, cada um com a sua, 
diversa. Ele é o criador desta diversidade e, ao mesmo tempo, é Aquele que 
harmoniza, que dá harmonia, que dá unidade na diversidade. Somente Ele 
pode fazer estas duas coisas (…)

Com o Espírito, a Igreja é o Povo santo de Deus, a missão é o contágio 
da alegria – não o proselitismo! – os outros são irmãos e irmãs amados pelo 
mesmo Pai. Mas sem o Espírito, a Igreja é organização, a missão é propa-
ganda, a comunhão é um esforço (…) A primeira e a derradeira necessidade 
da Igreja é o Espírito! Rezemos-Lhe diariamente.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Pentecostes).

Para conversar em família e com os amigos:

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

2. Os dons do Espírito Santo são: Sabedoria, Entendimento, Conselho, For-
taleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus. Procura meditar e partilhar sobre 
cada um destes dons. 

3. Quais são ‘as portas fechadas’ da tua vida pessoal e familiar que gostarias 
que o Espírito Santo abrisse?


