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A FORÇA DO ESPÍRITO 
 

Quando se cumpriu o Tempo da Páscoa da Ressurreição, o Espí-
rito Santo prometido por Jesus foi comunicado aos Seus discí-
pulos enquanto se encontravam “reunidos”. O Espírito Santo dá 
aos discípulos a capacidade de proclamarem o Evangelho nas 
línguas e nas culturas dos povos. No Pentecostes todos os povos 
conseguem entender “na sua própria língua”. A ação do Espírito 
não elimina as diversidades étnicas e culturais, mas anima-as e 
harmoniza-as para criar uma unidade mais profunda. A língua 
do Espírito é o amor que torna possível a comunhão univer-
sal. 
O Espírito que está na origem do nascimento e crescimento dos 

cristãos como pessoas e como comunidade, não é só entusiasmo e espontanei-
dade. É, pelo contrário, um dom que se acolhe e se promove na fé em Jesus 
Cristo, o Senhor ressuscitado. Portanto, ninguém tem o monopólio do Es-
pírito, o qual se manifesta como doação de Deus livre e voltado para o bem 
de todos. Os vários dons, tarefas e ministérios que são suscitados pelo Espí-
rito comunicado por Deus por meio de Senhor Jesus, contribuem para o cresci-
mento harmónico da comunidade como um só corpo formado por muitos e 
diversos membros. Em suma, o arrivismo e o protagonismo que ameaçam a 
harmonia e a unidade da Igreja impedem a ação e a manifestação do Espírito. 
O Espírito Santo é uma força que cria e renova o íntimo das pessoas. Este 
dinamismo comunicado por Jesus ressuscitado está na origem da missão da 
Igreja que prolonga a do Filho enviado pelo Pai. Na Igreja guiada pelo 
Espírito Santo faz-se a experiência do perdão dos pecados, vértice dos dons 
de Jesus ressuscitado. O mal e os pecados não são já impedimento para o encon-
tro com Deus, a partir do dia em que Jesus, o “Cordeiro de Deus que tira o peca-
do do mundo”, comunicou o Espírito Santo aos Seus discípulos. 
 

*** 
 
Na expressiva comparação de S. Paulo a Igreja é o novo Corpo de Cristo; Cor-
po de que nós somos membros desde o nosso Batismo; Corpo de que Jesus 
Cristo é a Cabeça e o Espírito animador. 
 
O PENTECOSTES é a Festa do Nascimento da Igreja: novo Corpo de Cristo, 
novo Povo de DEUS. Povo formado por todos aqueles que se deixam condu-
zir pelo Espírito de JESUS, seja qual for a sua raça, a sua cor ou a sua condi-
ção. Povo enviado a todo o Mundo, como fermento de reconciliação e de 
paz, de fraternidade e de unidade, como sinal vivo da presença e da missão
de  Povo que, mais uma vez, , hoje e aqui.  



Comunidade 



Informando 
 
Valeria, por certo, a pena fazer um estudo sistemático, ao menos da co-
municação social tradicional, incluindo a imprensa escrita e virtual, to-
mando como objecto de estudo o que se disse – informação e opinião – 
sobre Fátima e as comemorações centenárias, num período relativamente 
alargado. Nunca seria este o espaço próprio nem a competência para isso 
aqui residiria. 
Mas deixando de lado um objectivo tão ambicioso e, também com pena, 
os incrédulos-porque-sim, como todos respeitáveis, que valia a pena ten-
tar perceber melhor e outros peço desculpa menos, em relação aos quais 
adiar o esforço de compreensão não pareceria grave, talvez não seja re-
dutor sublinhar duas ou três linhas. 
Apareceram coisas magníficas e magnificamente escritas, mesmo de pes-
soas que, à partida, se confessam distantes de qualquer perspectiva de fé 
e de pessoas que, com todo o direito, em nome da sua fé se recusam a 
acreditar em Fátima, sem insultarem o povo cristão que aí acorre.   
Depois, há textos, magníficos igualmente, que apenas afloram ou sim-
plesmente ignoram aquela controvérsia teológica de que já estava tudo 
dito, como terá sublinhado o Papa, desde que, dizemos nós, com o rigor 
e a elevação habitual o então Cardeal Ratzinger pegou no tema. Textos 
que, em contrapartida, procuram ou propõem uma purificação da mensa-
gem e da vivência de Fátima, um esforço que não pode senão inserir-se 
numa já longa e ilustre linhagem, que inclui os últimos Papas, pelo menos 
desde Pio XII, passando por Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francis-
co. E também expressam que gostariam de ver Fátima ao mesmo tempo 
como centro de irradiação teológica e evangelização, o que não será con-
traditório com a forte marca de simplicidade da mensagem original, de 
ressonância tão evangélica. 
Atrevíamo-nos a deixar aqui mais três notas, com base num texto de opi-
nião e em duas referências que reputamos fidedignas. 
Fátima não é “apenas” um altar, em Portugal, para onde convergem, em 
oração e louvor, povos de todo o mundo. Sem esquecer eventuais sim-
plismos e distorções para que Francisco alertou, Fátima é um espantoso 
centro de irradiação espiritual, que leva ao mundo um abraço com a ter-
nura da Mãe. 
Paciência se as manifestações de fé que vamos citar podem parecer a al-
guns muito primárias e meramente superficiais. Tendemos a não as (des)
considerar assim sem mais, por maioria de razão quando as vidas dos 
que participam podem, por esse facto ser postas em causa – em razão da 
fé manifestada. 
É o caso que, anualmente, tem lugar na fronteira entre as duas Coreias, 
uma procissão pela paz, invocando a intercessão de N.S. de Fátima. En-
tretanto, no passado mês de Maio, terá decorrido, desta vez na cidade 
martirizada de Aleppo, uma procissão com o mesmo espírito. Factos sem 
mais comentários. Apenas exemplificativos. 
Por fim, uma interrogação com resposta de um curioso editorial, que 
aborda muito bem a distinção e a relação que pode estabelecer-se entre 
a história e a fé. É este o desafio/afirmação que se nos afigura muito 
mais profunda do que parece: 
“Tentemos imaginar o Portugal de hoje sem o fenómeno de Fátima. Se 
alguém julga conseguir fazê-lo, está a ignorar o modo como o país se for-
matou – e nos formatou – ao longo dos últimos cem anos. Está, portanto, 
a imaginar uma coisa qualquer que não é Portugal” (História/Jornal de Notícias, 
N.º 07/Abril/2017). 

Temos para nós que não seria uma coisa melhor, no que verdadeiramen-
te interessa.  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 6 Junho Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

6 Junho 
8 Junho 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Fraternidade Leiga S. Domingos 7 Junho Quarta Centro 17.00 

Pastoral da Saúde 8 Junho Quinta Centro 16.30 

Escola de Responsáveis, Acólitos 10 Junho Sábado Centro 21.30 

Encontro com os Crismandos 8 Junho Quinta Centro 21.30 

LEITURAS     4 - DOMINGO DE PENTECOSTES - VOL. III LITURGIA DAS HORAS 

Act. 1, 1-11   /  Sal. 46  /  Ef. 1, 17-23   /  Mt. 28, 16-20  /  Semana III do Saltério 

 

11 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Ex. 34, 4b-6. 8-9   /  Sal. Dan. 3  /  2Cor. 13, 11-13   /  Jo. 3, 16-18  /  Semana II do Saltério 

Sal. 111 

Sal. 111 

Sal. 24 

Sal. 127 

Sal. 145 

Sal. 90 

Mc. 12, 1-12 

Mc. 12, 13-17 

Mc. 12, 18-27 

Mc. 12, 28b-34 

Mc. 12, 35-37 

Lc. 2, 8-14 

Tob. 1, 3 — 2, 1b-8      

Tob. 2, 9-14  

Tob. 3, 1-11a. 16-17a 

Tob. 6,10-11—7,1.9-17—8,4-9a 

Tob. 11, 5-17 

Dan. 10, 2a. 5-6. 12-14ab 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Acontece … 
 
 
 

10 de Junho - Crismas, 18h. Preside o Sr. D. Nuno Brás. 

15 de Junho - Solenidade do Corpo de Deus. Missa solene às 10h, 

seguida de procissão pelas ruas da zona da Cruz da Pedra. 

Não haverá as missas das 9h e 12h30, nem a das 10h na Igreja 

NªSrª do Rosário. 


