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Pentecostes 
 

O Espírito Santo é a alma da Igreja (LG), mas muitas vezes é um 

ilustre desconhecido dos cristãos. Jesus disse-nos: “Sem mim nada 

podeis fazer, mas Eu vou enviar-vos, o Espírito Santo, o Paráclito, o 

Consolador, não vos abandonarei, não vos deixarei órfãos”. 

Reunidos todos em oração com Maria, Mãe de Jesus, somos a 

Igreja que está no meio do mundo e continua a implorar a vinda do 

Espírito Santo. 

“Mandai Senhor o vosso Espírito e renovai a face da terra” (Sl 

103). Renovai a Igreja e a vida de todos os baptizados. 

Cinquenta dias depois da Páscoa, celebramos a festa de 

Pentecostes, o Pleroma da Páscoa, a festa do Espírito Santo e 

recordamos o primeiro Pentecostes, como relata o livro dos Actos dos 

Apóstolos “estavam todos reunidos no mesmo lugar em oração, 

quando se fez ouvir forte rajada de vento que desceu sobre a casa 

onde eles se encontravam”, o Espírito Santo desceu sobre Maria e os 

Apóstolos em forma de línguas de fogo e encheu o lugar onde todos se 

encontravam. 

O Espírito do Senhor encheu a terra inteira! Aleluia!  

Só o Espírito do Senhor enche os espaços vazios da nossa vida e 

do nosso mundo, porque só “Ele é o Senhor que dá a Vida”, como 

rezamos no Credo e professamos nas verdades da fé. A espiritualidade 

cristã recebe vigor da força e da graça da unção que o Espírito opera 

em nós através dos sacramentos.  

O Espírito Santo é o Senhor que dá a Vida, é o Deus de amor, é o 

mistério de comunhão e de unidade é a fonte da graça santificante, é a 

generosidade para partilhar, é a fonte da alegria para servir, é agua 

viva que mata a sede, é a neblina da manhã que anuncia o amanhecer, 

é o calor que aquece, é a luz que ilumina, é a brisa suave que refresca, 

é o bálsamo que cura, é a vida em plenitude que é preciso pedir, é o 

perdão e a misericórdia que devemos alcançar, e ́ o dom da Trindade 

que inunda de perfume a nova criação. É o Espírito, criador, renovador 

e santificador de toda a pessoa humana. É o Paráclito que nos protege, 

o Defensor que nos guarda, o Espírito da Verdade que nos ensina todas 

as coisas, o 

Consolador que nos 

conforta nas dores e 

aflições, o Espírito 

Santificador que faz 

novas todas as 

coisas, o Espírito de harmonia que nos concede a paz e fortalece na 

esperança. 

O Espírito de caridade que nos ensina a amar a Deus e ao 

próximo, o Espírito que nos inspira para rezar ao Pai e nos leva a 

pronunciar que Jesus Cristo é o Senhor.  

O nosso mundo, a nossa vida espiritual tem necessidade dos dons 

do Espírito Santo que queremos pedir com abundância para cada um 

de nós e para a Igreja nesta novena do Espírito Santo, neste tempo de 

pandemia. 

Que a Mãe do Divino Amor, Templo e Sacrário do Espírito Santo, 

interceda por nós junto do Pai e do Filho, para nos enviar o Espírito 

Santo e encher a nossa vida com os seus dons: da sabedoria, da 

ciência, do conselho, da fortaleza, do entendimento, da piedade e do 

santo temor de Deus.  

Dons que enchem de beleza a criação e adornam de virtudes a 

alma dos cristãos.  

Com Maria rezemos em Igreja, no cenáculo da nossa vida ao 

Divino Espírito Santo, para que n’Ele tenhamos a vida em abundância, 

porque sem ele tudo definha e morre.  

Ó Espírito Santo ensinai-me o que devo escutar, o que devo dizer, 

o que devo fazer, como devo fazer, como devo ensinar, como devo 

amar, como devo acolher, como devo servir, como devo perdoar, como 

devo rezar, como devo testemunhar, como devo crescer na santidade 

e na disponibilidade para ser verdadeiro discípulo missionário e como 

Maria a comunicar aos outros e ao mundo a vida e a alegria do 

Evangelho. 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu.

  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

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, colocou 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 serão retidos».  
  

1ª Leitura | Act 2, 1-11 

«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

Mandai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra. 

2ª Leitura | 1 Cor 12, 3b-7.12-13 

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito, para formarmos um só Corpo.» 

Evangelho | Jo 20, 19-23 

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós: Recebei o Espírito Santo.» 

Vinde, ó 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  

do que em Vós confia:  
 

Virtude na vida,  

amparo na morte,  

no Céu alegria. 
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… para a vida. 
 

 

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o 

Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o Homem Novo. 

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos 
crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com que os homens sejam 
capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma comunidade de amor, 
povos de todas as raças e culturas. O Espírito é apresentado como “a força de Deus”, através de 
dois símbolos: o vento de tempestade e o fogo. Estes símbolos evocam a força irresistível de Deus, 
que vem ao encontro do homem, comunica com o homem e que, dando ao homem o Espírito, 
constitui a comunidade de Deus. O Espírito (força de Deus) é apresentado em forma de língua de 
fogo. A língua não é somente a expressão da identidade cultural de um grupo humano, mas é 
também a maneira de comunicar, de estabelecer laços duradouros entre as pessoas, de criar 
comunidade. 

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade 
cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos 
os membros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser 
postos ao serviço de todos. Segundo Paulo, o verdadeiro “carisma” é o que leva a confessar que 
“Jesus é o Senhor” e que é útil para o bem da comunidade. De resto, é preciso que os membros da 
comunidade tenham consciência de que, apesar da diversidade de dons espirituais, é o mesmo 
Espírito que actua em todos; que apesar da diversidade de funções, é o mesmo Senhor Jesus que 
está presente em todos; que apesar da diversidade de acções, é o mesmo Deus que age em todos. 

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para 
João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do 
Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho no 
mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências. 

João começa por pôr em relevo a situação da comunidade. O “anoitecer”, as “portas fechadas”, 
o “medo”, são o quadro que reproduz a situação de uma comunidade desamparada no meio de um 
ambiente hostil e, portanto, desorientada e insegura. É uma comunidade que perdeu as suas 
referências e a sua identidade e que não sabe, agora, a que se agarrar. Entretanto, Jesus aparece 
“no meio deles”. João indica desta forma que os discípulos, fazendo a experiência do encontro com 
Jesus ressuscitado, redescobriram o seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada 
fundamental à volta do qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A 
comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. 

 Vem, depois, a comunicação do Espírito. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos 
reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao homem de argila. Com o “sopro” de Deus, o 
homem tornou-se um “ser vivente”; com este “sopro”, Jesus transmite aos discípulos a vida nova e 
faz nascer o Homem Novo. Agora, os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados 
para fazerem da sua vida um dom de amor aos homens.  

 

 

 

Tempestade! Fogo! Portas arrombadas! O Pentecostes é a 
irrupção do Espírito Santo na vida dos discípulos que vão 
deixar-se transformar em todas as dimensões do seu ser. O 
Pentecostes continua! Mas não estamos muitas vezes, face a este 
Espírito Santo, como diante de uma ameaça nuclear? Ousamos, 
enfim, deixar-nos irradiar por Ele sem qualquer protecção?  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 24 
SANTA MARI A, MÃE DA IGREJA – MO - - - - - - - - - 

Terça-feira, 25 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 26 
S. FILIPE NÉRI, presbítero – MO - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 27 
18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Cortiçô 

Sexta-feira, 28 

18:30 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 29 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 
Eucaristia Ramirão 

Eucaristia Mata 
19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 30 
 

Santíssima 
Trindade  
SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres  
10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Fuinhas 
14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia  Infias 

18:00 
Eucaristia em honra de  
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

 

 

 

24 a 30 mai | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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