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PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

DOMINGO DE PENTECOSTES

EVANGELHO: Jo 20, 19-23  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

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».
Palavra da Salvação.

O ESPÍRITO SANTO: A FORÇA DO CRISTÃO

REFLEXÃO DOMINICAL 
Celebramos neste domingo a Solenidade de 
Pentecostes, recordando o dia em que o Espírito 
Santo desceu sobre os Apóstolos reunidos no 
cenáculo. Com a celebração de Pentecostes, 
cinquenta dias depois da ressurreição do Senhor, 
realiza-se de forma plena o mistério da Páscoa 
de Cristo. A Páscoa que nos fez participar da vida 
nova do Ressuscitado completa-se com o dom do 
Espírito Santo, continuador da obra de Cristo em 
nossas vidas.

A Solenidade de Pentecostes é um facto marcante 
para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem 
início a ação evangelizadora para que todas as 
nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à 
salvação mediante o poder do Espírito Santo de 
Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a 
romper todas as barreiras que nos impedem de 
anunciar o Evangelho e de criar laços de amizade 

e de comunhão. 

Neste domingo de Pentecostes contemplamos 
o Evangelho de São João 20,19-23. Estes trechos 
relatam a primeira aparição do Senhor ressuscitado 
à comunidade dos discípulos, no primeiro dia da 
semana. Era uma comunidade em crise porque 
viviam de portas fechadas. O medo impede o 
anúncio e o testemunho. Não havia uma convicção 
muito forte da ressurreição e, assim sendo, a fé não 
era inabalável. Esta crise foi superada quando Jesus 
ressuscitado assumiu o centro da comunidade com 
o dom da paz. A entrada de Jesus ressuscitado 
provocou uma reviravolta na situação porque o 
Espírito de Deus afasta o medo.

Depois desta presença e saudação, os discípulos 
receberam o mandato da missão, o envio do Espírito 

Santo e o poder de perdoar 
os pecados. O Espírito 
Santo é o Mestre interior 
que guia o discípulo até 
à verdade, que o move e 
o leva a fazer o bem, que 
o consola na dor, que o 
transforma interiormente, 
dando-lhe uma força, uma 
capacidade nova. O Espí-
rito Santo quer encher-nos 
de força para podermos 
levar a cabo a missão de 
que nos encarrega. O 

Espírito Santo age na comunidade edificando a 
Igreja, fazendo-a sempre Corpo de Cristo.

Pelo Espírito Santo a Igreja vivifica-se com a Vida 
do Ressuscitado, incorporando sempre nela novos 
membros, fazendo-a crescer na plenitude de Cristo. 
Por isso, o Espírito Santo é o protagonista da missão.

Que o Espírito Santo renove o nosso zelo pastoral 
e a alegria de testemunhar a presença de Deus 
no mundo.

Pistas de Reflexão

• Durante esta semana procure fazer uma meditação 
sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. 
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• Qual é o meu dom? De que forma o coloco ao 
serviço da minha comunidade paroquial?

Um excelente domingo de Pentecostes para todos.

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh

"NÃO ME ABANDONES QUANDO O MEU 
VIGOR SE EXTINGUE" (Sal 71,9)

PAPA FRANCISCO | RESUMO DA CATEQUESE

Na leitura inicial, o ancião volta-se para Deus 
numa daquelas situações de abandono, fraude 
e prepotência, que às vezes assolam o tempo da 
velhice. Acontece lermos nos jornais ou ouvirmos 
nos noticiários casos de idosos a quem roubam 
as suas economias, abandonam sem cuidados ou 
intimidam, desprezando os seus direitos. Inclusive 
em ambientes familiares, vemos idosos expropriados 
da sua pensão de ancianidade e até mesmo da sua 
casa. Quem explora assim a fragilidade humana, 
devia sentir vergonha. É, portanto, urgente que a 
sociedade se dedique com seriedade a cuidar dos 
seus idosos, combatendo a cultura do descarte. 
Perguntemo-nos: por que motivo a civilização 
moderna e a política se mostram tão insensíveis à 
dignidade de conviver com os idosos e os doentes? 
O ancião do salmo, quando lhe fizeram ver a sua 
velhice como uma derrota, reencontrou a confiança 
em Deus, ganhando forças na oração: «Não me 
abandones, Senhor, quando já não tiver forças» (Sal 
71, 9). Os idosos, na sua debilidade, ensinam-nos 
que todos temos necessidade de nos entregar a 
Deus; chamemos-lhe o “magistério da fragilidade”, 
que é capaz de abrir um horizonte decisivo para 
a reforma da nossa civilização. Aproveitemo-lo!

Papa Francisco, Audiência Geral de 01 de junho de 2022, 
Vaticano.

JMJ LISBOA 2023

ORGANIZAÇÃO DIVULGOU OS PATRONOS DA 
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

De São João Paulo 
II a Santo António, 
são 13 os santos 
e santas que, com 
Nos s a  Senhor a, 
«demonstraram 
que a vida de Cristo 
preenche e salva a 

juventude de sempre» 

O Comité Organizador Local da Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023 escolheu 13 patronos 
que, para D. Manuel Clemente, são santos e santas 

que “demonstraram que a vida de Cristo preenche 
e salva a juventude de sempre”.

De acordo com um comunicado de imprensa, os 
patronos da JMJ Lisboa 2023 são S. João Paulo 
II, S. João Bosco, S. Vicente, Santo António, S. 
Bartolomeu dos Mártires, S. João de Brito, a beata 
Joana de Portugal, o beato João Fernandes, a 
beata Maria Clara do Menino Jesus, o beato Pedro 
Jorge Frassati, o beato Marcel Callo, a beato Chiara 
Badano e o beato Carlo Acutis.

“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”, 
o cardeal patriarca no texto de apresentação dos 
patronos da jornada.

A biografia dos 13 patronos da JMJ Lisboa 2023 é 
apresentada num livro publicado conjuntamente 
pelas Paulinas e pela Paulus, com ilustrações do 
padre Christopher Sousa, onde se publica também 
um artigo do prefeito do Dicastério Leigos Família 
e Vida, Cardeal Kevin Farrel, “sobre a importância 
pastoral e espiritual dos patronos da Jornada 
Mundial da Juventude”.
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• De 31 de maio a 16 de julho, irá realizar-se um 
curso de aprofundamento e conhecimento de 
Maria pelo método de consagração de São Luís 
Maria Grígnion de Monfort, na Igreja Matriz de 
Cascais. A periodicidade é semanal, às terças-
feiras, pelas 21h30.

• Estão abertas as candidaturas ao Curso de 
Formação de Agentes (CFA) da Polícia de 
Segurança Pública (PSP), até ao próximo dia 09 
de junho. Os interessados poderão consultar mais 
informações no cartaz afixado no átrio da Igreja.


