
Solenidade 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. 
Na Primeira Leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova 
que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova 
comunidade 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 culturas. 
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 benefício pessoal, mas devem ser 
postos ao serviço de todos. 
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 Espírito que permite aos crentes 
superar o medo e as limitações e dar testemunho no 
mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas 
consequências. 
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? 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Algueirão: 11h30|18h00|21h00; Mem-Martins: 9h30|12h00|19h00; Mercês: 10h30 

HORÁRIOS DAS MISSAS  

A PARTIR DE 30 DE MAIO 
 

Durante a Semana: 
 

Algueirão: Todos os dias às 19h00 
Igreja da Natividade: Terça a Sexta às 9h00 
Salão das Mercês: Terça a Sexta às 18h00 
 

SÁBADO: 
 

Algueirão: 16h00 e 19h00 
Igreja da Natividade: 18h00 
Salão das Mercês: 17h00 
 

DOMINGO: 
 

Algueirão: 11h30, 18h00 e 21h00 
Igreja da Natividade:  9h30, 12h00 e 19h00 
Mercês: 10h30 - O local desta missa não será no salão,  
mas sim na Escola Visconde Juromenha 

JUNHO,  
O MÊS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 
No mês de junho, a Igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, 
uma devoção que existe desde os primórdios do Cristianismo, 
quando as pessoas refletiam sobre o coração aberto de Jesus.  
Celebrar o Coração de Jesus torna-se uma importante ocasião 
pastoral para que toda a comunidade cristã novamente se 
sensibilize para fazer deste admirável Sacrifício e Sacramento 
o coração da própria vida. 
Bento XVI, certa vez, falou sobre a importância desta 
devoção:  
“A contemplação do ‘lado transpassado pela lança’, na qual 
resplandece a vontade infinita de salvação por parte de Deus, 
não pode ser considerada, portanto, como uma forma 
passageira de culto ou de devoção: a adoração do amor de 
Deus, que encontrou no símbolo do ‘coração transpassado’ 
sua expressão histórico-devocional, continua sendo 
imprescindível para uma relação viva com Deus”.  
A devoção ao Sagrado Coração aparece em dois 
acontecimentos fortes do evangelho: o gesto de São João, 
discípulo amado, encostando a sua cabeça em Jesus durante a 
última ceia (cf. Jo 13,23); e na cruz, onde o soldado abriu o 
lado de Jesus com uma lança (cf. Jo 19,34).      
  
                                                          (Continua na próxima página) 
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 ORAÇÃO PARA PEDIR OS 12 FRUTOS DO ESPÍRITO 
SANTO 

 

Dar fruto em abundância 
é pedido insistente de 
Jesus: “Não fostes vós que 
me escolhestes, fui eu que 
vos escolhi, para que deis 
fruto e esse fruto 
permaneça” (Jo 15, 16). 

Mas é o Espírito do amor que gera o dar fruto. Isto 
mesmo, Paulo afirma na sua Carta aos Gálatas, ao 
enumerar os frutos do Espírito Santo: “amor, alegria, paz, 
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio de si mesmo” (Gl 5, 22). Com esta expressão é 
oferecido ao cristão um código de liberdade. Não a 
liberdade dos instintos, mas a liberdade dos filhos de 
Deus. 
ORAÇÃO 
Divino Espírito Santo, Sopro eterno de Amor entre o Pai e 
o Filho! Hoje, venho pedir-Vos, de coração aberto, os 
Vossos doze frutos: 
1. O fruto da caridade, que me faça amar a Deus de todo 
o coração e ao meu próximo como a mim mesmo. 
2. O fruto da alegria, que me faça viver intimamente 
consolado, sem nunca desanimar, por mais que esteja a 
sofrer. 
3. O fruto da paz, que me faça viver espiritualmente 
tranquilo, ainda que esteja passando as maiores 
tribulações internas ou externas. 
4. O fruto da paciência, que me ajude a sofrer qualquer 
coisa por amor a Deus. 
5. O fruto da benignidade, que me faça solidário e amigo 
com todos que precisarem de mim. 
6. O fruto da bondade, que me torne atencioso para com 
todos, principalmente com os mais necessitados. 
7. O fruto da longanimidade, que me faça esperar por 
momentos melhores com optimismo, sem ficar aflito. 
8. O fruto da mansidão, que me faça suportar qualquer 
ofensa, esquecimento ou ingratidão, sem perder a calma. 
9. O fruto da fé, que me faça crer firmemente na Vossa 
Palavra, revelada no Universo, na História, na Bíblia e na 
Igreja. 
10. O fruto da modéstia, que me faça respeitar os outros, 
como espero ser respeitado, e mesmo que não me 
respeitem. 
11. O fruto da pureza, que conserve o meu espírito 
sempre bom e inocente, sem maldade nem malícia. 
12. O fruto da castidade, para que eu respeite o meu 
corpo e o dos meus irmãos e irmãs, como templos 
sagrados onde Vós quereis habitar para sempre, nesta e 
na outra vida. 
Divino Espírito Santo, fazei que os Vossos frutos cresçam 
em mim cada dia mais, para que eu possa contemplar 
eternamente, de corpo e alma, a Vossa glória no Pai e no 
Filho Jesus. Ámen. 
 

ORIENTAÇÕES  
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NAS EUCARISTIAS 

PRESENCIAIS 
 

Informações 
- A Igreja abrirá só meia hora antes da celebração;  
- Os lugares na Igreja estão marcados;  
- Terminando os lugares na Igreja, não pode entrar mais 
ninguém;  
-  O uso de máscara é obrigatório; 
- A comunhão será distribuída no próprio lugar e será dada só 
na mão; 
- A coleta do ofertório será recolhida ao sair da Igreja; 
- Durante a Eucaristia, as casas de banho estão fechadas; 
- A folha Paroquial será publicada apenas em formato digital. 
 

Procedimentos 
- Ao chegar à Igreja, aguarde a sua vez para entrar, mantendo 
o distanciamento de 2m; 
- Siga as indicações da Equipa de Acolhimento; 
- Ao entrar na Igreja, tem de desinfetar as mãos; 
- Não toque em portas, maçanetas, bancos ou outros objetos 
da Igreja; 
- A equipa de acolhimento indica os lugares a ocupar; 
- Durante a Eucaristia, não é permitido circular ou ajoelhar; 
-  No final da celebração, deve permanecer no lugar; 
- Será a equipa de acolhimento a indicar a saída;   
Ao sair da Igreja, deve dirigir-se para casa, sem parar no adro. 
 

Conselhos 
- Pessoas idosas ou com problemas de saúde devem evitar vir 
à Eucaristia Dominical; 
- Se puder, participe nas Missas durante a semana; 

- Se a Missa já estiver cheia, poderá voltar noutro horário. 

 

(Continuação) 
Em um temos o consolo pela dor da véspera de sua morte, e 
no outro, o sofrimento causado pelos pecados da 
humanidade. Estes dois exemplos do evangelho ajudam-nos a 
entender o apelo de Jesus, feito em 1675, a Santa Margarida 
Maria Alacoque: 
“Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não 
recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, 
sacrilégios, indiferenças… Eis que te peço que a primeira sexta
-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento (Corpo de 
Deus) seja dedicada a uma festa especial para honrar o Meu 
coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida 
reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as 
indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve 
exposto sobre os altares. E prometo-te que o Meu Coração se 
dilatará para derramar com abundância as influências de Seu 
divino Amor sobre os que tributem esta divina honra e que 
procurem que ela lhe seja prestada.” 
O papa João Paulo II sempre cultivou esta devoção e 
incentivava todos que desejassem crescer na amizade com 
Jesus. 


