
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Ensinamento do Bispo: “Jesus subiu ao Céu e deu-nos o Espírito Santo” 
Jesus disse aos discípulos: “Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho”. O 

mandato de Jesus continua actualíssimo. Os cristãos como discípulos missionários 
devemos anunciar ao mundo de hoje a Boa Nova de Jesus. 

Depois de abençoar os discípulos, Jesus subiu ao Céu, cheio de alegria e de 
esperança e pede ao Pai para nos enviar o Espírito Santo. Jesus abriu-nos a porta do Céu 
e ao voltar para junto do Pai, prepara-nos um lugar. Prometeu que estaria sempre 
connosco até ao fim dos tempos. Na verdade, Ele está connosco, nunca nos abandona, 
nós é que nos podemos esquecer d’Ele e não lhe dar o lugar que Ele merece na nossa 
vida. A sua presença efectiva é um dom, uma graça sacramental e misteriosa, uma vida 
de Ressuscitado que está sempre connosco. Caminha connosco, conduz-nos para o seio 
do Pai. Eu vou para o Pai, para vos preparar um lugar, nunca estareis sós, nunca vos 
abandonarei, o Pai vai enviar-vos em meu nome o Paráclito, o Consolador, o Espírito da 
verdade, Aquele que vos ensinará todas as coisas e vos libertará de todo o mal. 

A presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós e da Igreja, deve-nos 
ajudar a tomar consciência da importância que Ele tem para a renovação das nossas 
vidas e das nossas comunidades. Sem o Espírito de Deus tudo morre e com o Espírito 
Santo tudo se recria, renova e vive em plenitude. A certeza da fé cristã deve levar-nos a 
sermos dóceis à acção do Espírito Santo e a deixarmo-nos conduzir pelas suas moções. 
Esta vida nova no Espírito concede-nos a alegria de sermos cristãos, filhos de Deus, 
irmãos de Jesus Cristo e Templos do Espírito Santo a servir a humanidade como 
verdadeiros discípulos missionários. Em pleno Ano Missionário, vivendo a dinâmica do 
tempo pascal, no final do mês de Maio, sentindo os desafios da dignificação da vida 
humana e do seu valor sagrado, da família comunidade de vida e de amor ao serviço da 
Igreja e do mundo, mês de reflexão sobre a vida dos jovens e o seu itinerário cristão em 
caminhada para a celebração do Sacramento do Crisma, faz-nos bem reflectir sobre o 
discernimento das vocações de consagração na vida da Igreja. Sem este trabalho sério de 
reflexão a Igreja não se renova, não cresce e não está a ser fiel ao Espírito Santo que 
reza em nós com gemidos inefáveis. Com Maria, o exemplo fiel do seguimento de Jesus 
na docilidade ao Espírito Santo, levemos ao nosso mundo e à Igreja a Palavra da 
Salvação, que nos foi confiada por sermos discípulos de Jesus. Ele estará sempre 
connosco e o Espírito Santo vos conduzirá à Verdade total.                                                          

+ António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Prov 8, 22-31 
Antes das origens da terra, já existia a Sabedoria 

 
Leitura do Livro dos Provérbios 
Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O Senhor me criou como primícias da sua 
actividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, 
desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de 
brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se 
implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido; ainda o Senhor não 
tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando 
Ele consolidava os céus, eu estava presente; quando traçava sobre o abismo a 
linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia 
as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites para que as 
águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, 
eu estava a seu lado como arquitecto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-
me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra e as 
minhas delícias eram estar com os filhos dos homens». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 8, 4-9 (R. 2a) 
Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus! 
 
LEITURA II         Rom 5, 1-5 

Para Deus, por Cristo, na caridade que recebemos do Espírito 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que 
permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais 
ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação 
produz a constância, a constância a virtude sólida, a virtude sólida a esperança. 
Ora a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Jo 16, 12-15 

«Tudo o que o Pai tem é meu. 
O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas 
para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito 
da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque não falará de Si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. 
Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que 
o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a 
decifrar a mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três 
pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que 
é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de 
amor. 

A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus criador. A sua 
bondade e o seu amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na beleza e 
na harmonia das obras criadas (Jesus Cristo é “sabedoria” de Deus e o grande 
revelador do amor do Pai). A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus 
que nos ama e que, por isso, nos “justifica”, de forma gratuita e incondicional. 
É através do Filho que os dons de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos 
oferecem a vida em plenitude. 

O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, 
que se manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar 
a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta final desta “história de 
amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com o 
Deus/família, com o Deus/comunidade. 

O Espírito aparece, aqui, como presença divina na caminhada da 
comunidade cristã, como essa realidade que potencia a fidelidade dinâmica dos 
crentes às propostas que o Pai, através de Jesus, fez aos homens. A Igreja de 
que fazemos parte tem sabido estar atenta, na sua caminhada histórica, às 
interpelações do Espírito? Ela tem procurado, com a ajuda do Espírito, captar a 
Palavra eterna de Jesus e deixar-se guiar por ela? Tem sabido, com a ajuda do 
Espírito, continuar em comunhão com Jesus? Tem-se esforçado, com a ajuda do 
Espírito, por responder às interpelações da história e por actualizar, face aos 
novos desafios que o mundo lhe coloca, a proposta de Jesus? 

Sobretudo, somos convidados a contemplar o mistério de um Deus que 
é amor e que, através do plano de salvação/libertação do Pai, tornado realidade 
viva e humana em Jesus, e continuado pelo Espírito presente na caminhada dos 
crentes, nos conduz para a vida plena do amor e da felicidade total – a vida do 
Homem Novo, a vida da comunhão e do amor em plenitude. 

A celebração da Solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de 
compreender e decifrar essa estranha charada de “um em três”. Mas deve ser, 
sobretudo, a contemplação de um Deus que é amor e que é, portanto, 
comunidade. Dizer que há três pessoas em Deus, como há três pessoas numa 
família – pai, mãe e filho – é afirmar três deuses e é negar a fé; inversamente, 
dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são três formas de apresentar o mesmo 
Deus, como três fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção das três 
pessoas e é, também, negar a fé. A natureza divina de um Deus amor, de um 
Deus família, de um Deus comunidade, expressa-se na nossa linguagem 
imperfeita das três pessoas. O Deus família torna-se trindade de pessoas 
distintas, porém unidas. Chegados aqui, temos de parar, porque a nossa 
linguagem finita e humana não consegue “dizer” o mistério de Deus. 

As nossas comunidades cristãs são, realmente, a expressão desse Deus 
que é amor e que é comunidade – onde a unidade significa amor verdadeiro, 
que respeita a identidade e a especificidade do outro, numa experiência 
verdadeira de amor, de partilha, de família, de comunidade? 


