
DOMINGO
Domingo de Pentecostes

Act 2, 1-11
1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Jo 20, 19-23
SEGUNDA 

Bem-aventurada Virgem Maria, 
Mãe da Igreja

Gen 3, 9-15.20 ou Act 1, 12-14;
Jo 19, 25-34

TERÇA
S. Marcelino e S. Pedro, mártires 

2 Pedro 3, 12-15a. 17-18
Mc 12, 13-17

QUARTA
SS. Carlos Lwanga e 

Companheiros, mártires Tim 1, 
1-3. 6-12

Mc 12, 18-27
QUINTA

2 Tim 2, 8-15
Mc 12, 28b-34

SEXTA
S. Bonifácio, bispo e mártir

2 Tim 3, 10-17
Mc 12, 35-37

SÁBADO
S. Norberto, bispo

2 Tim 4, 1-8
Mc 12, 38-44

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo X do Tempo Comum, 

Solenidade da Santíssima 
Trindade 

Ex 34, 4b-6. 8-9
2 Cor 13, 11-13

Jo 3, 16-18
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PA R Ó Q U I A

Sem o Espírito Santo nós somos só o pó, 
nós somos só a terra, nós somos só o barro, 

nós somos só isto que se vê daqui, e isto que morre aqui, 
todos os dias, a todas as horas. 

É o Espírito que nos torna maiores, é o Espírito que nos 
projecta. O Espírito Santo é a alavanca da Igreja 

e é a alavanca da história. 
O Espírito Santo é o mestre, é o mapa, é o oceano, 

é a viagem.
CARDEAL TOLENTINO DE MENDONÇA, 2015

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 20, 19-23

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, 
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 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 ser-lhes-
ão retidos»..

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34
REFRÃO: 
Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
e renovai a face da terra.

RECOMEÇO DAS CELEBRAÇÕES 
COMUNITÁRIAS 
Neste fim-de-semana recomeçam as Celebrações 
Comunitárias, nomeadamente as Missas e a 
recitação do Terço.
Recordamos os horários:
Missas
De 3ª a sábado: 19h00 na Igreja Paroquial
Domingo e Feriados: 10h30 na Igreja de Caselas
12h15 e 18h30 na Igreja Paroquial
Terço
De 3ª a 5ª e sábado: 18h30 na Igreja Paroquial
À 6ª Feira a recitação do Terço deixa de ser 
comunitária., para não interromper a Adoração do 
Santíssimo.
Adoração do Santíssimo
6ª feira das 16h30 às 18h45 na Igreja Paroquial
Quinzenalmente, à 5ª feira, às 21h00 na Igreja de 
Caselas.
Obrigatório o uso de máscara!

NOVO HORÁRIO SECRETARIADO PAROQUIAL  
O Secretariado Paroquial volta a estar aberto de 
terça-feira a sexta-feira, das 16h00 às 18h00, e ao 
sábado, das 10h00 às 12h00. 
Contudo, pedimos que sejam evitadas as deslocações 
presenciais, privilegiando-se o contacto telefónico 
naquele horário e sobretudo o recurso ao email  
sfxavier@paroquiasfxavier.org.
A Igreja vai estar aberta naquele horário.
CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 
para as seguintes contas bancárias:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06
BANKINTER  – PT50 0269 0113 0020  0516 481 49
OFERTÓRIOS  Com o recomeço da celebração 
comunitária das Missas, volta a ser possível dedicar 
os ofertórios do primeiro fim-de-semana do mês 
à amortização da dívida contraída para construir a 
Igreja Paroquial.
Assim, essa intenção regressa no próximo fim-de-
semana. Como sempre, a Paróquia conta com a 
generosidade dos Paroquianos.
Com as novas regras para evitar a propagação da 
pandemia, recordamos que os ofertórios são feitos 
agora à saída das missas. Bem-hajam.

NOVAS NORMAS PARA AS CELEBRAÇÕES 
LITÚRGICAS COMUNITÁRIAS A Conferência 
Episcopal Portuguesa divulgou oito dezenas de 
orientações para as celebrações no contexto da 
pandemia. Pode consultá-las no site. 
Em Resumo:
1. A igreja tem limite de número de participantes.  
Por favor, compreenda. 

2. Siga as indicações de entrada e saída. 

3. É obrigatório o uso de máscara, que só pode tirar 
na Comunhão.

4. Higienize as mãos à entrada da igreja.

5. Não toque nos puxadores das portas. 

6. O seu lugar foi marcado para garantir a distância 
de segurança.  Por favor, respeite.

7. Se sentir mal-estar levante a mão para que alguém 
do Grupo de Apoio o acompanhe.

8. As ofertas ocorrem à saída da igreja e não no 
momento do ofertório.

9. Na Comunhão respeite as distâncias assinaladas.

10. À saída da Missa não fique à porta da igreja.

Nossa Senhora e os Apóstolos, autor desconhecido.



SOPRO DE DEUS PARA A VIDA DO MUNDO
Ermes Ronchi , In “Avvenire”

ESPÍRITO SANTO INSPIRA DIÁLOGO COM DEUS E A HUMANIDADE
Papa Francisco, 2014

Espírito Santo, Gustave Doré

Quando estavam fechadas as portas do lugar onde 
os apóstolos se encontravam, por medo dos judeus, 
eis que acontece algo que vira do avesso a sua vida, 
que inverte aquele grupinho bloqueado atrás de 
portas cerradas. 
Alguma coisa transformou homens titubeantes pela 
angústia em pessoas dançantes de alegria, inebria-
das de coragem: é o Espírito, chamada que reacende 
as vidas, vento que alastra, terramoto que faz cair as 
construções frágeis, desacertadas, e deixa de pé só 
aquilo que é verdadeiramente sólido. 
Aconteceu o Pentecostes e desbloqueou-se a vida.

Na tarde da Páscoa, quando estavam fechadas as 
portas, veio Jesus, pôs-Se no meio dos seus e disse: 
paz! O abandonado regressa àqueles que O tinham 
abandonado. 
Não acusa ninguém, desencadeia processos de vida; 
gere a fragilidade dos seus com um método huma-
níssimo e criativo: assegura-lhes que o seu amor por 
eles está intacto (mostra-lhes as mãos chagadas e 
o lado aberto, feridas de amor); sublinha a sua con-
fiança obstinada, ilógica e total neles (como o Pai Me 
enviou, Eu vos envio). Vós como Eu. Vós e não outros. 
Ainda que Me tenham deixado só, Eu continuo a 
acreditar em vós, e não desisto de vós.

E por fim oferece ainda mais: sopra sobre eles e diz: 
recebei o Espírito Santo. O Espírito é a respiração de 
Deus. 
Naquela sala fechada, naquela situação asfixiante, 
entre a respiração ampla e profunda de Deus, o oxi-
génio do Céu. 
E como no princípio o Criador soprou o seu hálito de 
vida sobre Adão, assim Jesus sopra agora vida, trans-
mite aos seus aquilo que O faz viver, esse princípio 
vital e luminoso, essa intensidade que fazia diferente, 
que fazia único a sua maneira de amar e escancarava 
horizontes.

O Espírito Santo ensina-nos: é o Mestre interior. 
Guia-nos pelo caminho certo, através das situações 
da vida. Ele ensina-nos a estrada, a via. Nos primeiros 
tempos da Igreja, o cristianismo era chamado «o ca-
minho», e o próprio Jesus é o Caminho.
O Espírito Santo ensina-nos a segui-Lo, a caminhar 
seguindo os seus passos. Mais do que um mestre 
de doutrina, o Espírito Santo é um mestre de vida. 
E da vida faz parte, certamente, também o saber, o 
conhecer, mas dentro de horizonte mais amplo e 
harmonioso da existência cristã.

O Espírito Santo recorda-nos, recorda-nos tudo o que 
Jesus disse. É a memória viva da Igreja. E ao mesmo 
tempo que nos recorda, faz-nos compreender as pa-
lavras do Senhor.
Este recordar no Espírito e graças ao Espírito não se 
reduz a um facto mnemónico, mas é um aspecto es-
sencial da presença de Cristo em nós e na sua Igre-
ja. O Espírito de verdade e de caridade recorda-nos 
tudo aquilo que Cristo disse, faz-nos entrar cada vez 
mais plenamente no sentido das suas palavras.
Todos nós temos esta experiência: num determina-
do momento, em qualquer situação, surge uma ideia 
e depois outra liga-se a um trecho da Escritura... É o 
Espírito que nos faz fazer esta estrada: a estrada da 
memória viva da Igreja.
E isto pede de nós uma resposta: quanto mais a nos-
sa resposta é generosa, mais as palavras de Jesus se 
tornam vida em nós, tornam-se atitudes, escolhas, 
gestos, testemunho. O Espírito recorda-nos, substan-
cialmente, o mandamento do amor, e chama-nos a 
vivê-lo.
Um cristão sem memória não é um verdadeiro cris-
tão: é um cristão a meio caminho, é um homem ou 
uma mulher prisioneiro do momento, que não sabe 
fazer tesouro da sua história, não sabe lê-la e vivê-la 
como história de salvação.
Pelo contrário, com a ajuda do Espírito Santo, pode-
mos interpretar as inspirações interiores e os aconte-

cimento da vida à luz das palavras de Jesus. E assim 
cresce em nós a sabedoria da memória, a sabedoria 
do coração, que é um dom do Espírito Santo. Que o 
Espírito Santo reavive em todos nós a memória cristã.

E naquele dia, com os apóstolos estava a Senhora da 
memória, aquela que desde o início meditava todas 
aquelas coisas no seu coração. Estava Maria, nossa 
mãe. Que ela nos ajude nesta estrada da memória.

O Espírito Santo ensina-nos, recorda-nos e, outra 
característica, faz-nos falar, com Deus e com os ho-
mens. Não há cristãos mudos, mudos de alma; não, 
não há lugar para isto.
Faz-nos falar com Deus na oração. A oração é um 
dom que recebemos gratuitamente; é diálogo com 
Ele no Espírito Santo, que reza em nós e nos permite 
dirigirmo-nos a Deus chamando-o Pai, Papá, “Abbà”; 
e este não é só uma “maneira de dizer”, mas é a reali-
dade, nós somos realmente filhos de Deus. «De facto, 
todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é 
que são filhos de Deus» (Romanos 8, 14).
«Faz-nos falar no acto de fé. Nenhum de nós pode 
dizer «Jesus é o Senhor», ouvimo-lo hoje, sem o Es-
pírito Santo. E o Espírito faz-nos falar com os homens 
no diálogo fraterno. Ajuda-nos a falar com os outros, 
reconhecendo-os como irmãos e irmãs; a falar com 
amizade, com ternura, com suavidade, compreen-
dendo as angústias e as esperanças, as tristezas e as 
alegrias dos outros.

Mas há mais: o Espírito Santo faz-nos falar também 
aos homens na profecia, isto é, fazendo-nos canais 
humildes e dóceis da Palavra de Deus. A profecia é 
feita com franqueza, para mostrar abertamente as 
contradições e as injustiças, mas sempre com suavi-
dade e intenção construtiva. 
Penetrados pelo Espírito de amor, possamos ser si-
nais e instrumentos de Deus, que ama, que serve, 
que dá a vida.


