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João 20, 19-23

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Invocar o dom 
do Espírito Santo, 

na clareza das 
decisões

O Espírito Santo é «Senhor que dá a 
vida». Esta é a nossa fé, é a fonte da 
vida nova recebida no nosso batismo: 
«fomos batizados num só Espírito». 
A terminar o tempo de Páscoa, 
celebramos com toda a Igreja o dom 
pleno do Espírito Santo: «todos ficaram 
cheios do Espírito Santo». Sim, foi 
desse grande sopro do Espírito que 
nasceu a Igreja. «Recebei o Espírito 
Santo». Como os Apóstolos reunidos 
em oração, hoje, em assembleia 
eucarística, invocamos o mesmo 
dom: «Enviai, Senhor, o vosso Espírito e 
renovai a face da terra». O Espírito de 
luz e de paz abre os nossos corações 
à palavra de Jesus Cristo, sustenta a 
nossa esperança, confirma a nossa fé, 
reaviva em nós a caridade. Sejamos 
testemunhas do «Amor ardente» e da 
«Luz de santidade»!

A clareza da decisão, mais forte do 
que todas as dúvidas, é a primeira 
modalidade pela qual Deus nos pode 
revelar a sua vontade. Não é um 
processo demorado de discernimento. 
Quando recebo a iluminação do 
Espírito, a decisão pode ser imediata: 
aceito essa intuição que vem de Deus 
e ajo em conformidade. Limito-me a 
consentir livremente. Cheio do Espírito 
Santo, posso dizer: É isto que eu quero! 
É isso que eu desejo fazer com todo o 
meu coração! «A primeira modalidade 
de discernimento pode ocorrer 
não só de uma forma assombrosa, 
mas também de formas silenciosas 
e ocultas». A clareza da decisão 
está sempre associada a uma paz 
profunda que desce sobre nós e 
repousa no nosso coração.

“Recebei o “Recebei o 
Espírito Santo”Espírito Santo”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Nas diversas decisões quotidianas, 
como é que me posso deixar 
iluminar pela vontade de Deus? 
Inspira com serenidade. Acolhe o 
sopro do Ressuscitado. Concentra-
te no essencial. Não vem para nos 
incomodar, nem para ferir a nossa 
intimidade. O Espírito Santo vem para 
despertar o melhor de nós mesmos. 
Ele vem para nos conectar com a 
nossa missão no mundo. Santo Inácio 
dizia que o Espírito Santo é quem 
melhor nos capacita para levar por 
diante com docilidade aquilo que a 
razão mostra ser para maior serviço 
e glória de Deus. O Espírito Santo vem 
clarificar as nossas decisões.
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baptismo, da nossa identidade de dis-
cípulos missionários.

PASTORAL FAMILIAR JUNTA FAMÍLIAS
A encerrar o Ano Família Amoris 

Laetitia, decorrerá de 22 a 26 de Junho, 
em Roma, o X Encontro Mundial 
das Famílias, com o tema “Amor 
em família: vocação e caminho de 
Santidade”. Como o Papa Francisco 
não deseja que este Encontro se limite 
a Roma, incentiva a celebrá-lo em 
todas as Dioceses. O Departamento 
Arquidiocesano da Pastoral Familiar 
escolheu o Domingo, 26 de Junho, 
para convidar as famílias a viver em 
conjunto este acontecimento.

O programa decorre no Sameiro, no 
domingo de manhã, ficando a tarde 
livre para um almoço pic-nic e uma 
tarde em família. Pelas 10h00, inicia-
-se a concentração das famílias junto à 
estátua de S. João Paulo II, seguindo-se 
em peregrinação até ao Santuário. Na 
Cripta do Sameiro, pelas 11h00, haverá 
uma ligação a Roma para a transmissão 
da oração do Angelus, presidida pelo 
Papa Francisco. O encontro termina 
com a Eucaristia, às 11h30, presidida 
por D. Nuno Almeida. 

Serão também celebradas as Bodas Ma-
trimoniais dos casais da Diocese que 
celebrem, este ano, 10, 25, 40, 50 ou 
mais de 50 anos de Matrimónio. Estes 
casais devem fazer a sua inscrição até 
ao dia 15 de Junho aqui.

“Convidamos todas as famílias da nossa 
Diocese a acolher esta proposta e virem 
ao Santuário do Sameiro, para viver este 
Encontro em comunhão com muitas 
outras famílias!”, apela a Pastoral.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA

Espírito Santo, Espírito da Paz: 
 Vem e faz morada na nossa Casa,
 na Casa da nossa Igreja 
 e no mundo, nossa Casa comum;
Infunde a Tua consolação 
 onde há amargura no coração, 
 recria a beleza da Tua harmonia 
 onde ameaça a divisão, 
 ensina a linguagem do Amor 
 onde reina a confusão, 
 faz-nos cantar um Hino de Paz na Terra 
 onde ressoam ainda as sirenes da guerra! 
 Ámen.

CALENDÁRIO LITÚRGICO
6 | Santa Maria, Mãe da Igreja
9 | S. Efrém, diácono e doutor da Igreja 
10 | S. Anjo da Guarda de Portugal
11 | S. Barnabé, Apóstolo
12 | Solenidade da Santíssima Trindade

Mês DE MAIO - ORAçãO MARIANA - GRATIDãO
Ao terminar o mês de maio, mês de in-

tensa oração mariana, agradecemos a 
todas as pessoas e grupos que dinami-
zaram a oração do terço durante o mês.

AVIsO - ALTERAÇÃO PONTuAL DO hORáRIO DA EucARISTIA
No próximo dia 19 de Junho (domingo)

vamos celebrar a Festa da Fé (Profissão de 
Fé) do 7º ano de catequese. Assim sendo, 
nesse dia haverá um ajuste do horário da 
Eucaristia da comunidade, para as 10h. 

FESTA DO CERCO - bAZAR
A Comissão de Festas em honra de 

S. Sebastião “O Cerco” pede para 
informar que irá realizar o Bazar de 
Barrosa e lugares vizinhos, nos dias 11 e 
12 de junho,  na antiga casa do Peixoto 
junto á rotunda.

CAMINHADA PASCAL - PENTEcOSTES 
MISSÃO EM PONTO - TOMAR PARTE NA MIssãO

Tomar parte na missão é perceber-se 
como parte integrante no processo 
de evangelização. O Papa Francisco 
ajudou-nos a perceber isto quando 
afirmou: “a vida divina não é um 
produto para vender – não fazemos 
proselitismo –, mas uma riqueza para 
dar, comunicar, anunciar: eis o sentido 
da missão. Recebemos gratuitamente 
este dom e gratuitamente o partilha-
mos (Mt 10, 8), sem excluir ninguém. 
Deus quer que todos os homens sejam 
salvos, chegando ao conhecimento da 
verdade e à experiência  da sua miseri-
córdia por meio da Igreja, sacramento 
universal da salvação”. Por fim, a cer-
teza: “Eu sou sempre uma missão; tu 
és sempre uma missão; cada batizada 
e batizado é uma missão!” Na verdade, 
um batizado é sempre um enviado. 
No cristão está inscrito a dimensão 
missionária e vocacional. A missão 
dos discípulos de Jesus é sair e fazer 
discípulos: “Ide, e fazei discípulos” 
(Mt 28,19). Tomar parte na missão é 
uma provação à nossa memória para 
que nunca nos esqueçamos do nosso 

TERçA, 7 / JuNhO > 19h / MOsTEIRO
Maria Jesus Gomes m.c. f lhos; 

Esperança Lopes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; João Ferreira Abreu 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
Ribeiro Ferreira m.c. Confraria de Ns 
Sra do Rosário

QuARTA, 8 / JuNhO > 19h / P. DA GRAÇA

QuINTA, 9 / JuNhO > 19h / CAP.sRA DO Ó 
José Luís Costa Ferreira, pais e sogros m.c. 

esposa e filhas; Miguel Coelho de Cas-
tro m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

SExTA, 10 / JuNhO > 19h / P. DA GRAÇA

 sÁBADO, 11 / JuNhO > 19h / CAP.sRA DO Ó
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Sra do Ó; Boaventura Gonçalves 
e esposa m.c. filha Graça; Manuel 
da Silva Gonçalves e esposa e filhas 
Teresa e Inês m.c. família; Joaquim 
Mendes da Rocha m.c. Teresa da Ro-
cha; Manuel Joaquim Gomes Araújo 
e esposa m..c Rosa Ribeiro; Rosa 
Ferreira Araújo m.c. marido e filhos; 
Teresa Gomes, marido, filhos, genros, 
nora e netos m.c. filha Teresa

SábADO, 11 / JuNhO > 20h / IG. P. DA GRAÇA

SANTÍSSIMA TRINDADE
DOMINGO, 12 / JuNhO > 9h / P. DA GRAÇA

DOMINGO, 12 / JuNhO > 10h30 / MOsTEIRO
Cândida Ferreira Vilaça m.c. filhos, 

netos e bisnetos; Esperança Lopes 
m.c. filhos; José Agostinho Fernandes 
e esposa m.c. filhos; Conceição Silva 
Gomes m.c. filho António e família; 
Teresa de Jesus Gomes Menezes m.c. 
marido; Manuel Gonçalves Gomes 
m.c. esposa; Maria Conceição Oliveira 
Gomes Vieira e Pais m.c. família; Fa-
miliares de Teresa Capa; António José 
da Cunha Pires m.c. Confraria de Ns 
Sr do Rosário

LEITOREs
DIA 11 / JuNhO [cAPELA]

Leitores - a designar
DIA 12 / JuNhO [MOSTEIRO]

Introdução - Jorge Gomes 
1ª Leitura - Conceição Vilaça 
2ª Leitura - Miranda
Or. Universal - Sofia
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