
Solenidade de Pentecostes – Ano C 
 

O tema deste domingo é, evi-
dentemente, o Espírito Santo. 
Dom de Deus a todos os cren-
tes, o Espírito dá vida, renova, 
transforma, constrói comunida-
de e faz nascer o Homem Novo. 
Na primeira leitura, Lucas suge-
re 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 comuni-
dade e que fomenta a unidade de todos os mem-
bros; 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 Espí-
rito que permite aos crentes superar o medo e as 
limitações e dar testemunho no mundo desse amor 
que Jesus viveu até às últimas consequências. 
As comunidades construídas à volta de Jesus são 
animadas pelo Espírito. 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 preciso ter consciência da presença 
contínua do Espírito em nós e nas nossas comunida-
des e estar atentos aos seus apelos, às suas indica-
ções, aos seus questionamentos. 
 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

Festa do Corpo de Deus  
A solenidade de Corpus Christi será celebrada na Pa-
róquia com uma Celebração eucarística, na Escola 
Visconde Juromenha, na Tapada das Mercês, às 
10h30, seguida de Procissão eucarística pelas ruas 
da Tapada. Não teremos outras celebrações nessa 
manhã.  
Mantém-se a celebração da tarde, na Igreja do Al-

gueirão. 

OS SANTOS PATRONOS DA JMJ LISBOA 2023 
 

(Continuação) 

Um século depois, outro jovem lisboeta, São João de 
Brito, jesuíta, partiu para a Índia, para anunciar Cris-
to. Imparável no anúncio e nas viagens difíceis, ves-
tindo e falando de modo a chegar a todos os grupos 
e classes, foi martirizado em Oriur, em 1693. 
Acompanham-nos também alguns bem-aventurados 
(beatificados), lisboetas também. A primeira, Joana 
de Portugal, filha do rei Afonso V, que podendo ter 
sido rainha em vários reinos da Europa preferiu unir-
se a Cristo e à paixão de Cristo, partindo para o 
claustro aos dezanove anos. Faleceu em Aveiro, no 
convento das dominicanas, em 1490. Chamamos-lhe 
Santa Joana Princesa e impele-nos a escolhas radi-
cais. Em 1570, João Fernandes, jovem jesuíta, foi 
martirizado ao largo das Canárias, quando se dirigia 
para a missão do Brasil. Foi um dos quarenta márti-
res dessa altura, chefiados pelo Beato Inácio de Aze-
vedo. Tinham partido em resposta ao seu apelo mis-
sionário e decerto contribuíram desse modo no Céu 
para a missão que não conseguiram realizar na terra. 
Mais tarde, Maria Clara do Menino Jesus, jovem 
aristocrata nascida nos arredores da capital. Ficou 
órfã muito cedo, mas decidiu ser “mãe” dos desam-
parados. Numa altura em que tal era oficialmente 
proibido, conseguiu fundar uma congregação religio-
sa dedicada a essa causa (Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição).  
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Solenidade da Pentecostes - 05 de Junho de 2022 

ORAÇÃO PARA PEDIR OS FRUTOS DO  
ESPÍRITO SANTO 

 

Neste dia de Pentecostes, invoquemos o Espírito 
Santo, para que produza em nós os frutos da sua 
presença em nossas vidas.  
 

Divino Espírito Santo, sopro eterno de Amor entre 
o Pai e o Filho, hoje venho pedir-vos, de coração 
aberto, os vossos 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 intimamen-
te consolado, sem nunca desanimar, por mais que 
esteja a sofrer. 
3. O fruto da paz, que me faça viver espiritualmen-
te tranquilo, ainda que esteja a passar 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 ne-
cessitados. 
7. O fruto da longanimidade, que me faça esperar 
por momentos melhores com otimismo, 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 malí-
cia. 
12. O fruto da castidade, para que eu respeite o 
meu corpo e dos meus irmãos e irmãs, como tem-
plos sagrados onde Vós quereis habitar para sem-
pre, nesta e na outra vida. 
 

Divino Espírito Santo, fazei com que os Vossos fru-
tos 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. 

Até falecer, em 1899, ultrapassou todas as oposi-
ções, repetindo: «Onde é preciso fazer o bem, que 
se faça!» 
A estes jovens lisboetas que “partiram” como a Mãe 
de Jesus, quer na geografia do mundo quer na geo-
grafia da alma, para levarem Cristo a muitos outros, 
juntam-se padroeiros de outras origens, mas do 
mesmo Reino. Como o bem-aventurado Pedro Jorge 
Frassati, que até falecer em Turim, em 1925, aos 
vinte e quatro anos, a todos tocou com o dinamis-
mo, a alegria e a caridade com que vivia o Evange-
lho, tanto escalando os Alpes como servindo os po-
bres. São João Paulo II chamou-lhe “o Homem das 
Oito Bem-Aventuranças”.                
Com a mesma juventude e generosidade, contamos 
com o bem-aventurado Marcel Callo, nascido em 
Rennes e falecido no campo de concentração de 
Mauthausen em 1945. Foi escuteiro e depois jocista 
(Juventude Operária Católica) e, quando aos 22 anos 
foi chamado para o trabalho obrigatório na Alema-
nha, para lá partiu, com a firme intenção de conti-
nuar o apostolado nessa duríssima condição. Por 
isso o levaram depois para o campo de concentra-
ção onde viria a morrer.   
Contamos ainda com a proteção de dois jovens bem
-aventurados que também “partiram”, mesmo 
quando a doença lhes imobilizou o corpo, mas não o 
coração. Como Cristo pregado na cruz, que daí mes-
mo partiu para o Pai e nos salvou a todos com a vida 
que entregou. Foi com Cristo abandonado na cruz 
que se quis identificar a bem-aventurada Chiara Ba-
dano, jovem focolarina, quando aos 16 anos a doen-
ça a surpreendeu. Faleceria dois anos depois, em 
1990, irradiando sempre uma alegria luminosa que 
confirmou o nome de “Luce”, que Chiara Lubich lhe 
dera. 
No ano seguinte, 1991, nasceu o bem-
aventurado Carlo Acutis, que veio a morrer de leu-
cemia, em Monza, aos quinze anos. A sua curta vida 
foi preenchida com grande devoção mariana e euca-
rística, que a habilidade com o computador lhe per-
mitiu difundir, mesmo durante a doença. Assim 
mesmo, fez do seu sofrimento uma oferta e partiu 
feliz.  
No tempo de cada um, os Patronos da JMJ Lisboa 
2023 demonstraram que a vida de Cristo preenche e 
salva a juventude de sempre. Com eles contamos, 
com eles partimos!  

Dom Manuel Clemente 
Cardeal-Patriarca de Lisboa 


