
 

 

 

Palavra 
O ESPÍRITO DE PENTECOSTES 

 
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. 
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 Es-
pírito que permite aos crentes superar o medo e as 

limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus vi-
veu até às últimas consequências. 
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que 
orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunida-
de 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 cultu-
ras. 
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 be-
nefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. 
 

*** 
 
As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Es-
pírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte 
numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor parti-
lhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde... É 
Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, 
derrotar o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, read-
quirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um 
mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espí-
rito em nós e nas nossas comunidades e estar atentos aos seus ape-
los, às suas indicações, aos seus questionamentos. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
 

                 FOLHA SEMANAL 

 

PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 
 

 

Nº38  
DOMINGO DE PENTECOSTES 

31.Maio.2020 



Comunidade 



Informando 
A missão do Espírito Santo na Igreja 

 
Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para Ele 
a realizar na terra (Cf. Jo 17, 4), no dia de Pentecostes 
foi enviado o Espírito Santo para santificar continua-
mente a Igreja e assim dar aos crentes acesso ao Pai 
(Cf. Ef 2, 18), por Cristo, num só Espírito. Ele é o Espíri-
to da vida, a fonte da água que jorra para a vida eter-
na (Cf. Jo 4, 14; 7, 38-39); por Ele, o Pai dá vida aos 
homens mortos pelo pecado, até que um dia ressuscite 
em Cristo os seus corpos mortais. (Cf. Rm 8, 10-11) 

 

O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo 
(Cf. 1Cor, 3, 16; 6,19); neles ora e dá testemunho da adopção filial (Cf. Gl 
4, 6; Rm 8, 15-16. 26). Com diversos dons hierárquicos e carismáticos diri-
ge a Igreja e leva-a ao conhecimento da verdade total (Cf. Jo 16, 13), uni-
fica-a na comunhão e no ministério, e enriquece-a com os seus frutos (Cf. 
Gl 4, 11-12; 1Cor 12, 4; Gl 5, 22).  
 

Com a força do Evangelho faz rejuvenescer a Igreja, renova-a constante-
mente e leva-a à união perfeita com o seu Esposo. Porque o Espírito e a 
Esposa dizem ao Senhor Jesus: «Vinde!» (Cf. Ap 22, 17). 
Assim se manifesta a Igreja como um povo unido pela unidade do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo. 
 

A totalidade dos fiéis, consagrada pela unção do Espírito Santo (Cf. 1Jo 2, 
20 e 27), não pode enganar-se na fé. O povo de Deus goza desta infalibili-
dade, através do sentido sobrenatural da fé, quando, na sua totalidade, a 
hierarquia e os fiéis leigos, manifestam um consenso universal em maté-
ria de fé e costumes. 
 

Com este sentido da fé, formado e sustentado pelo Espírito da verdade, o 
povo de Deus, sob a direcção do sagrado magistério a que fielmente se 
conforma, já não recebe a palavra dos homens mas a verdadeira palavra 
de Deus (Cf. 1Ts 2, 13), adere indefectivelmente à fé que foi transmitida 
aos santos de uma vez para sempre (Cf. Jd 3), penetra-a mais profunda e 
rectamente, e cada vez mais plenamente a põe em prática na sua vida. 
 

Além disso, o Espírito Santo não só santifica e dirige o povo de Deus por 
meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distri-
buindo a cada um os seus dons como lhe apraz (1Cor 12, 11), concede 
também aos fiéis de todas as classes graças especiais, que os tornam ap-
tos e disponíveis para assumir as diversas obras e missões úteis à reno-
vação e maior incremento da Igreja, segundo aquelas palavras: A cada 
qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum 
(1Cor 12,7).   
 

Estes carismas devem ser recebidos com acção de graças e consolação, 
pois todos, desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns, 
são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da Igreja. 
 

 

(Breviário, da Constituição dogmática Lumen gentium do Concílio Vaticano II, sobre a Igreja, Nn. 4. 12, 
quarta-feira da Semana VII da Páscoa; remissões bíblicas de Conc. Ecuménico Vaticano II, Docs. Concili-

ares, Gráfica Editora, Coimbra) 
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Recomeço das Eucaristias Comunitárias: 

Para evitar constrangimentos no recomeço das Eucaristias Comu-
nitárias contamos com a preciosa ajuda de vários irmãos que fa-
rão parte da Equipa de Acolhimento e Ordem que auxiliarão ori-
entando-nos quer na entrada da igreja, quer à saída da mesma.  

Horários: Sábado - 19h; Domingo - 9h e 19h; Semana - 19h 

Vir com 20 a 30 minutos de antecedência  

 Calendário Paroquial Dia  

Santíssima Trindade 7 de Junho Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS             31 - DOMINGO DE PENTECOSTES 

Act. 2, 1-11   /  Sal. 103 (104)  /  1 Cor. 12, 3b-7. 12-13  /  Jo. 20, 19-23  /  Semana I do Saltério  

 

7 - DOMINGO X DO TEMPO COMUM 
Ex. 34, 4b-6. 8-9   /  Sal. Dan. 3, 52-54  /  2 Cor. 13, 11-13  /  Jo. 3, 16-18  /  Semana II do Saltério  

Sal. 86 (87) 

Sal. 89 (90) 

Sal. 122 (123) 
Sal. 24 (25) 

Sal. 118 (119) 

Sal. 70 (71) 

Jo. 19, 25-34 

Mc. 12, 13-17 

Mc. 12, 18-27 
Mc. 12, 28b-34 

Mc. 12, 35-37 

Mc. 12, 38-44 

Gen. 3, 9-15.20 

2 Pedro 3, 12-15a. 17-18 

2 Tim. 1, 1-3. 6-12 
2 Tim. 2, 8-15 

2 Tim. 3, 10-17 

2 Tim. 4, 1-8 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 
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