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Vem Espírito Santo! 
 

 

Chegamos ao fim do Tempo Pascal. Após o gri-
to do Aleluia: o Senhor Jesus Ressuscitou, pedi-
mos em Igreja: Vem Espírito Santo! 
 
Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma. 
Cheio de humildade eu te adoro. 
Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. 
Revela-me, tanto quanto corresponde ao plano 
do Pai Eterno, 
revela-me os teus desejos. 

Faz-me entender o que o  Amor Eterno deseja de mim. 
Faz-me  entender o que devo fazer. 
Faz-me entender o que devo sofrer. 
Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, 
devo aceitar, carregar e suportar. 
Sim, Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade  
e a vontade do Pai. 
Pois a minha vida inteira não quer ser senão  
um contínuo e perpétuo SIM aos desejos e ao querer  
do Pai Eterno. 
 

Amém  
 
 

Oração ao Espírito Santo, Movimento  Apostólico Schoenstatt 
 

Padre Hélder Gonçalves 

Dia Diocesano do Clero 
21 de maio -  Paróquia das Eiras 

11.º aniversário da tomada de posse do Sr. Bispo D. António Carrilho. 
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Domingo de Pentecostes 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 19-23           
 

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da sema-
na, estando fechadas as portas da casa onde 
os discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio de-
les e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito 
isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discí-
pulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz este-
ja 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 peca-
dos ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 
os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 

 
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 supe-
ramos 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 fundamen-
tal, têm algum sentido as discussões acerca de coisas não essenciais, que 
às vezes dividem os crentes? 

Identificar-se como cristão significa dar testemunho diante do mundo 
dos “sinais” que definem Jesus: a vida dada, o amor partilhado. É esse o 
testemunho que damos? Os homens do nosso tempo, olhando para cada 
cristão ou para cada comunidade cristã, podem dizer que encontram e 
reconhecem os “sinais” do amor de Jesus? 

As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espíri-
to. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa 
imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que 
transforma o orgulho em serviço simples e humilde… É Ele que nos faz 
vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o cepticismo 
e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, 
testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciên-
cia da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e 
estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamen-
tos. 

 

in www.dehonianos.org 
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72 - Quando é que a pessoa é especialmente 
ameaçada? 
 

É especialmente no início e no fim da vida que os 
Homens podem não ter a possibilidade de eles mes-
mos defenderem o seu direito à vida, a sua dignida-
de humana ou a integridade pessoal. Eles precisam 
de alguém que reconheça a dignidade inviolável e 
sagrada de um outro ser humano, que ame esta ou-

tra vida humana e a assuma, a ajude e cuide dela, proteja, alimente e 
acompanhe. Deveria ser considerado um sinal de declínio da solidarieda-
de pessoas carentes de ajuda 
serem vistas como um peso. Os 
cristãos devem erguer a sua voz 
por aqueles que não a têm. 
Mesmo a vida limitada e doente 
tem uma dignidade que não po-
de em caso algum ser perdida 
nem considerada desprovida de 
valor (cf. EV, 11-12). 

Cristãos, muçulmanos, judeus, hindus e budistas  
unidos contra a eutanásia 

 

Representantes de comunidades cris-
tãs, muçulmanas, judaicas, hindus e bu-
distas presentes em Portugal assinaram 
uma declaração conjunta em que rejei-
tam a legalização da eutanásia no país. 
“Em nome da humanidade e do futuro da 
comunidade humana, causa da religião, 
sentimo-nos chamados a intervir no pre-
sente debate sobre a morte assistida, ma-

nifestando a nossa oposição à sua legalização em qualquer das suas for-
mas, seja o suicídio assistido, seja a eutanásia”. 

Os responsáveis de oito Igrejas e comunidades religiosas, incluindo o 
cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, recordam princípios 
comuns às suas tradições, como “a misericórdia e a compaixão”, que 
“configuraram, ao longo da história da civilização, modelos sociais capa-
zes de criar, em cada momento, modos precisos de acompanhar e cui-
dar os membros mais frágeis da sociedade”. 

“O que nos é pedido não é que desistamos daqueles que vivem o pe-
ríodo terminal da vida, oferecendo-lhes a possibilidade legal da opção 
pela morte, à qual pode conduzir a experiência do sofrimento sem cui-
dados adequados”. Os responsáveis religiosos apresentam como alter-
nativa à eutanásia os cuidados paliativos e a “possibilidade de uma mor-
te humanamente acompanhada”. O sofrimento do fim de vida apresen-
tado como “um desafio espiritual” para cada pessoa e como um 
“desafio ético” para a sociedade. 

“A dignidade da pessoa não depende senão do facto da sua existên-
cia como sujeito humano e a autonomia pessoal não pode ser esvaziada 
do seu significado social”, realça o texto conjunto. 

in ecclesia.pt  
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- Paróquia de Gaula: Encontro de preparação para elaboração do tapete de flores 
para o Corpo de Deus, sexta-feira, dia 25 de maio, às 19:00h na sala dos convívios. 
- Festa da 1ª Comunhão: quinta-feira do Corpo de Deus, 31 de maio, na Paróquia da 
Lombada às 09:30h e na Paróquia de Gaula às 11:00h. 
- Celebração do Corpo de Deus na Sé do Funchal, quinta-feira, 31 de maio, às 
18:00h, seguida de procissão do Santíssimo pelas ruas do Funchal.  
- Festa da Profissão de Fé: domingo, 03 de junho, na Paróquia de Gaula às 10:30h e 
na Paróquia da Lombada, domingo dia 10 de junho às 09:15h. 
- Festa do Sagrado Coração de Jesus, domingo, 10 de junho, na Paróquia de Gaula, 
com a eucaristia às 10:30h.  
- Dia Diocesano do Catequista, domingo, 10 de junho, na Paróquia de Santa Cecília. 
- Passeio Paroquial está agendado para o dia 15 de julho. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” de 12 a 
21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 31 de maio de 2018. Preço por 
pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€. 
 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 20 maio 
Pentecostes 

Festa do Divino Espírito Santo 

15:00h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

09:15h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

Segunda-feira | 21 maio 
Dia Diocesano do Clero 

Paróquia das Eiras 

Terça-feira | 22 maio 
Santa Rita de Cássia 

———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 23 maio 
09:30h  

cartório até às 11:00h ———————— 

Quinta-feira | 24 maio 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 25 maio 09:30h ———————— 

Sábado | 26 maio 
São Filipe Néri 

16:00h | BATISMO 
18:00h 

19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 27 maio 
Santíssima Trindade 

10:30h 09:15h 

Jornada Diocesana da Família 
Parque de Santa Catarina - Funchal 


