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Palavra ...            
 

O ESPÍRITO QUE TRANSFORMA 
 

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito San-
to. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, 
renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o 
Homem Novo. 
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reuni-
da à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta comu-
nidade 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 testemu-
nho no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas 

consequências. 
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que ori-
enta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do 
Povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapas-
sar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma comunida-
de de amor, povos de todas as raças e culturas. 
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde bro-
ta a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enri-
quecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os mem-
bros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, 
mas devem ser postos ao serviço de todos. 
 

*** 
 

A comunidade cristã só existe de forma consistente, se está centrada 
em Jesus. Jesus é a sua identidade e a sua razão de ser. É n’Ele que 
superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, 
para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova do Homem 
Novo. As nossas comunidades são, antes de mais, comunidades que se 
organizam e estruturam à volta de Jesus? Jesus é o nosso modelo de 
referência? É com Ele que nos identificamos, ou é num qualquer ídolo 
de pés de barro que procuramos a nossa identidade? Se Ele é o centro, a 
referência fundamental, têm algum sentido as discussões acerca de 
coisas não essenciais, que às vezes dividem os crentes? 
As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo 
Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro iner-
te numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor parti-
lhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde…  



Comunidade ... 



Informando 
 
Ainda uma vez, um texto da Liturgia das Horas (Oficio de Leitura de quin-
ta-feira, da VII Semana da Páscoa). Trata-se de um Comentário de São 
Cirilo de Alexandria, bispo, sobre o Evangelho de São João (Lib. 10: PG 
74, 434). Cirilo foi Patriarca de Alexandria e viveu um período conturbado 
da História da Igreja, numa cidade que era “influente e poderosa” no âm-
bito do Império Romano. Morreu em 444 pelo que a sua extensa obra 
pertence aos fins do Século IV e princípios do V. 
 

Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós  
Cristo tinha cumprido a sua missão sobre a terra, e para nós tinha 
chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina 
do Verbo. Era preciso que a nossa vida anterior fosse transformada 
noutra diversa, começando um novo estilo de vida em santidade. 
Ora isto só podia ser realizado pela participação do Espírito Santo.  
O tempo mais oportuno para a missão do Espírito Santo e a sua 
descida sobre nós era o que se seguiu à ascensão de Cristo ao 
Céu.  
   
De facto, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, Ele mes-
mo, segundo julgo, lhes dispensava todos os bens. Mas quando chegou 
o momento estabelecido para subir ao Pai celeste, era necessário 
que Ele continuasse presente no meio dos seus fiéis por meio do 
Espírito e habitasse pela fé nos nossos corações, para que pudésse-
mos clamar com toda a confiança: «Abba, Pai», e nos tornássemos capa-
zes de progredir velozmente no caminho da perfeição, superando com 
fortaleza invencível as ciladas do demónio e as perseguições dos homens, 
graças à assistência do Espírito omnipotente. 
 
Não é difícil demonstrar, com o testemunho das Escrituras, tanto 
do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e 
comunica uma vida nova àqueles em quem habita. 
O servo de Deus Samuel, dirigindo-se a Saúl, diz: O Espírito do Senhor 
virá sobre ti e tornar-te-ás outro homem. E São Paulo afirma: Todos nós, 
de rosto descoberto, reflectindo como num espelho a glória do Senhor, 
somos transformados na sua imagem, sempre mais gloriosa, como obra 
do Espírito do Senhor. Porque o Senhor é Espírito. 
 
Vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem 
habita? Facilmente Ele os faz passar do amor das coisas terrenas 
à esperança das realidades celestes, e do temor e pusilanimidade 
à firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os 
discípulos: animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se 
deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo in-
separavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. 
  
É verdade, portanto, o que nos diz o Salvador: É melhor para vós 
que Eu volte para os Céus, porque tinha chegado o tempo de des-
cer sobre eles o Espírito Santo.  
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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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Profissão de Fé 20 Maio Domingo Igreja 11.00 

Concerto do Coro Laudate 20 Maio Domingo Igreja 16.00 

Encerramento do CPM 20 Maio Domingo Centro 17.00 

Festa do Perdão 26 Maio Sábado Igreja 12.00 

LEITURAS                20 - DOMINGO DE PENTECOSTES 

Act. 2, 1-11   /  Sal. 103  /  1Cor. 12, 3b-7. 12-13  /  Jo. 20, 19-23  /  Semana III Saltério (Vol. III) 

 

27 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Deut. 4, 32-34. 39-40   /  Sal. 32  /  Rom. 8, 14-17  /  Mt. 28, 16-20  /  Semana IV Saltério 

Sal. 18 B 

Sal. 54 

Sal. 48 

Sal. 48 

Sal. 102 

Sal. 140 

Mc. 9, 14-29 

Mc. 9, 30-37 

Mc. 9, 38-40 

Mc. 9, 41-50 

Mc. 10, 1-12 

Mc. 10, 13-16 

Tg. 3, 13-18       
Tg. 4, 1-10  

Tg. 4, 13-17  

Tg. 5, 1-6 

Tg. 5, 9-12 

Tg. 5, 13-20  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Acontece … 
 

24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade, 19h30 

26 de Maio - Procissão Interparoquial de Nª Senhora, 21h 

27 de Maio - Dia Diocesano da Família, Torres Vedras 

 

31 de Maio - Solenidade do Corpo de Deus. Missa solene às 10h, 

seguida de procissão pelas ruas da zona do Bairro Novo. 

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

NªSrª do Rosário. 


