
DIA DA IGREJA DIOCESANA - este ano, o dia da Igreja Diocesa-
na, que habitualmente celebramos aquando da solenidade da 
Santíssima Trindade, será celebrado por Unidades Pastorais e 
organizado pelos jovens. É organizado pelos jovens, não para 
os jovens! No nosso caso, eles decidiram convocar-nos para o 
Seminário às 14h30, onde todos somos convidados a participar 
nas atividades que eles prepararam para toda a comunidade 
paroquial. Pedimos a todos os irmãos que sensibilizem as pes-
soas dos grupos aos quais pertencem para estarem presentes.
GRUPO DE ORAÇÃO - passa para dia 22, dado que esta semana 
haverá em SJBapista reunião fraterna de todos os grupos.
REUNIÃO FRATERNA DE TODOS OS GRUPOS DA UP - recorda-
mos que na próxima quarta feira, dia 8 de junho, às 21h30, 
na igreja de São João Baptista, iremos reunir todos os grupos  

para rezarmos juntos, partilharmos experiências e 
darmos passos na construção da Unidade Pasto-

ral. Estes encontros têm sido muito importan-
tes e frequentemente louvados por quem vai. 
Contamos com a presença de todos e com o 
esforço dos responsáveis na mobilização dos 
irmãos que integram o seu grupo.

CÉLULAS PAROQUIAIS DE EVANGELIZAÇÃO - estão todos convo-
cados para o dia 12, a partir das 17h00, no Salão de SJosé para par-
ticipar por videoconferência no Seminário Internacional de Milão.
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA - ainda há poucas inscrições em S. 
José para os autocarros para a peregrinação a Fátima. Iremos 
esperar até  quinta feira a ver se aumentam as inscrições: Se 
não acontecer teremos de desistir de um autocarro. Depois  
virão algumas pessoas para se inscreverem à última da hora 
mas já não haverá possibilidade. Por isso exortamos a que se 
inscrevam até quinta- feira. São 12 euros.
SJBAPTISTA - DONATIVOS PARA A FESTA - demos início à cam-
panha de angariação de donativos para a festa: precisamos de 
100 pacotes pequenos de batatas fritas; 100 l de leite gordo; 
20 kg de açúcar; 15 kg de farinha sem fermento; 20 dúzias de 
ovos; 4 Kg de alhos; 200 Kg de batatas. Tudo isto para além das 
couves que o Sr Manuel e a D. Odete já plantaram em feve-
reiro para o caldo verde! Quanto aos patrocínios, já ultrapas-
saram os 3000€, mas ainda continuamos à procura: deverão 
falar com a Kitty (Cristina Cardoso).
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - neste Domingo.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS - desde há cerca de um ano que, a 
convite do Papa Francisco, temos vindo a viver o ano Amoris 
Laetitia - foi neste âmbito que, nas nossas paróquias, distri-
buímos, por altura do Natal, aqueles selos para colar na cader-
neta de cromos. Este ano especialmente dedicado às famílias 
terminará em Roma com a grande e mundial festa das famílias 
no dia 26 de junho; na nossa diocese, as famílias estão a ser 
convocadas para um dia festivo em Góis, no mesmo dia 26 de 
junho, um Domingo. Mais informações no nosso site.

LEITURA I ( Actos 2, 1-11 )
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam to-
dos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo 
do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que en-
cheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer 
uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou 
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito San-
to e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus 
piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do 
céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito 
admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. 
Atónitos e maravilhados, diziam: «Não são todos galileus os que 

estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na 
sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Meso-
potâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, co-
lonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, 
ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus».
SALMO RESPONSORIAL: 
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
LEITURA II ( Rom 8, 8-17 ) 
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a 
Deus. Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espíri-
to, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Mas 
se alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se 
Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa 
do pecado, o espírito permanece vivo por causa da justiça. E 
se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mor-
tos habita em vós, Ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre 
os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo 
seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, já não somos 
devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viver-
des segundo a carne, morrereis; mas se pelo espírito fizerdes 
morrer as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são 
conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não 
recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas 
o Espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: «Abá, Pai». O 
próprio Espírito Santo dá testemunho, em união com o nosso 
espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também 
somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo; Se 
sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados.
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EVANGELHO ( Jo 20, 19-23 ) 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fecha-
das as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-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 ve-
rem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convos-
co. 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 per-
doados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».



Reflexão
O Pentecostes e os Pentecostes

Celebramos hoje a plenitude do mistério pascal, a solenidade do 
Pentecostes. Esta festa faz memória do acontecimento que se deu 
cinquenta dias depois da ressurreição de Jesus conforme o relato 
de S. Lucas. Mas o que gostaria de lembrar é que não houve só um 
Pentecostes, mas o próprio Novo Testamento nos fala de vários e a 
História da Igreja testemunha-nos uma variedade deles ao longo do 
caminho da Igreja no mundo. O Papa S. João XXIII rezava, e pediu 
à Igreja que rezasse, pedindo na sua época um novo Pentecostes. 
Também nós podemos fazer o mesmo em cada época para que se 
produzam novos Pentecostes na Igreja e nas nossas vidas.

Mas do que se trata quando falamos de Pentecostes?
Primeiro convém dizer que o Pentecostes como a 

Páscoa eram festas que já pertenciam ao calendário 
das festas de Israel, mas que no Novo Testamento ga-
nham novas dimensões. O Pentecostes celebrava o 
dom da lei dado por Deus a Moisés no Sinai. Agora, 
neste Primeiro Pentecostes do Novo Testamento, Deus 
derrama, segundo a sua promessa, uma nova lei, mas 
inscrita no íntimo do coração de cada um. «Dar-lhes-ei 
um coração novo e infundirei no seu íntimo um espíri-
to novo. Arrancarei do seu corpo o coração de pedra e 
dar-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem se-
gundo os meus preceitos e observem as minhas leis e as cum-
pram.” (Ez 11, 19-20) e em Jeremias: “Esta será a Aliança 
que estabelecerei, depois desses dias, com a casa de Is-
rael - oráculo do SENHOR: Imprimirei a minha lei no seu 
íntimo e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e 
eles serão o meu povo.”( Jer 31, 33)

Este acontecimento do Pentecostes produz-se no 
momento em que cerca de 120 pessoas estão reuni-
das na partilha e na oração para receberem o dom 
que Jesus lhes havia prometido. Eram os doze, com 
Maria a mãe de Jesus e outros discípulos, homens 
e mulheres.

O primeiro ponto que gostaria de sublinhar é o 
seguinte: este dom do Espírito dá-se em clima de oração e responde 
a uma súplica fervorosa. «Todos num só coração entregavam-se as-
siduamente à oração” ( At 1,14)

Como se manifestou o dom do Espírito?  Foi de repente e com ma-
nifestações visíveis e ruído, com um rumor semelhante a uma forte 
rajada de vento, diz-nos S. Lucas. Qualquer intervenção do Espírito, 
sem ter que ser assim espetacular, vem pôr em causa as nossas cer-
tezas e mexe connosco e com os nossos hábitos por vezes bem en-
raizados nas nossas vidas. Ele põe aqueles e aquelas que O acolhem 
numa situação nova.

E o terceiro ponto é o testemunho dos sinais da presença do Espí-
rito. Todos os presentes, cheios do Espírito, começam a falar outras 
línguas e cada um se exprime segundo o dom do Espírito para pro-
clamar as maravilhas de Deus. S. Pedro sai da sala onde estão reuni-
dos e à multidão reunida, anuncia a Boa Nova de que Jesus está vivo, 
ressuscitado, e de que eles são testemunhas disso. (At 2,32-33).

II- Os outros Pentecostes
Logo depois do primeiro Pentecostes, encontramos a narração de 

outros Pentecostes na Igreja primitiva como é o caso de Atos 4, 31, 
com alguns dos Apóstolos e os fiéis reunidos em súplica para se-
rem novamente cheios do Espírito de fortaleza. «Tinham acabado de 
orar, quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu, 
e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a 
palavra de Deus com todo o desassombro”. Podemos ainda falar do 
Pentecostes em Cesareia em casa de Cornélio. «Ainda Pedro fala-
va quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que escutavam a 
palavra» E Pedro constatando este Pentecostes diz : « Pode alguém 

recusar o batismo  àqueles que receberam o Espírito Santo  como 
nós” E Ele mandou-os batizar  no nome de Jesus ( Atos 10, 44. 47-48)

Uma rapariga não batizada está a fazer o percurso Alpha. No fim de 
semana sobre o Espírito Santo rezaram por todos os que pediram uma 
nova manifestação do poder do Espírito Santo e não excluíram aquela 
que só agora se vai inscrever como catecúmena uma vez que tam-
bém se aproximou para a oração. E partilhou comigo esta semana: 
«A minha mudança interior começou com aquela oração que fizeram 
por mim. O Espírito Santo agiu em mim, tenho a certeza.  Senti-o no 
momento e depois nos dias que se seguiram na alegria e na paz.» 

Acredito que sim. O Espírito não se deixa aprisionar pelas limita-
ções que por vezes lhe colocamos, nem pela nossa teologia. Onde 
Ele vê um coração acolhedor, sequioso, que o deseja e o pede, Ele 

vem. E podemos celebrar todos os sacramentos de 
modo formal, mas, se não há sede nem desejo do 
próprio que os recebe, não se passa nada.

Durante a história da Igreja, para além da Igreja 
apostólica, houve outros Pentecostes? - Sim, mui-
tos. Toda a história da Igreja é marcada pelo Pente-
costes que vai despertando a Igreja para uma nova 
vitalidade. Pensemos no monaquismo, depois em S. 
Francisco de Assis, e depois em tantos novos mo-

vimentos que foram florescendo e irrigando de vida 
nova a Igreja.  No século XX o Concílio Vaticano II foi uma 

poderosa manifestação do Espírito Santo que continua bem 
atuante na Igreja. 

Esta ação do Espírito não se limita à Igreja. Ela acontece 
em cada pessoa como diz S. Paulo na segunda leitura de 
hoje. “Porque todos os que são conduzidos pelo Espí-
rito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes 
um espírito de escravidão para recair no temor, mas 
o Espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: 
«Abbá, Pai».

A ação do Espírito Santo pode eclodir em qual-
quer tempo num novo Pentecostes. Ele está sempre 
com a Igreja. Compete-nos a nós pedi-lo, suplicá-lo, 
como o fizeram os discípulos reunidos no Cenáculo 
no Primeiro Pentecostes, mas infelizmente ó o que 

esquecemos muitas vezes de fazer.
Que Ele venha e renove cada um de nós e toda a face da terra.

Seminário Internacional das células paroquiais de evangelização
Em Milão, onde surgiram as células, está a decorrer de sexta, dia 

10,  a Domingo dia 12 o Seminário internacional deste sistema  de 
formação de discípulos-missionários

O Seminário é feito  de modo presencial e online. Em todo o mun-
do  os membros das células são convidados a reunirem-se numa sala 
ou salão da paróquia para participarem juntos no Seminário estando 
unidos aos outros de forma virtual.

Sábado, dia 11, às 14 horas será para para sacerdotes, diáconos, 
Líderes e Co- Líderes. No sábado, às 17h, as células de Portugal te-
rão um tempo de 15 minutos em que orientarão a oração e darão 
testemunhos do que Deus tem feito entre eles através das células. 
Será no salão de S. José e para todos 
(Líderes, Co- Líderes e restantes 
membros de células.

No Domingo concluir-se-á 
o Seminário com a partici-
pação das células na Euca-
ristia das 19h em S. José e 
haverá um bolo alusivo aos 
dez anos das células  em 
Portugal que começaram na 
paróquia de S. João Baptista 
em 2012.


