
O DOM DO                      
ESPÍRITO SANTO  

O acontecimento do Pentecostes marca 
o cumprimento do projeto de Deus, con-
forme o que Jesus tinha anunciado (cf. Lc 
24; Jo 16). 

Fixemos a nossa atenção sobre o misté-
rio do Espírito Santo, poder de Deus que 
actua na nossa história. O prodígio do 
Pentecostes leva a cumprimento o misté-
rio pascal de Cristo: após a sua morte e 
ressurreição, Jesus sobe para o Céu e 
envia o Espírito de Santidade e de amor 
para que a Igreja possa prosseguir a sua 
missão. Deus realiza as suas promessas 
e não nos abandona na vida: é preciso, 
porém, aprender a esperar e a viver no seu amor, na espera que seja Ele o 
protagonista dos nossos projectos. 

A efusão do Espírito é apresentada conforme o modelo das teofanias do 
Antigo Testamento: um sinal prodigioso no Céu, o vento, o fogo, a admira-
ção: Deus doa livremente o Espírito àqueles que o querem para um projec-
to de vida. A acção do Espírito envolve o cosmo, lugar e tempo, interiorida-
de e exterioridade da criação e do homem (cf. Pr 1, 7): não podemos alhear
-nos da acção de Deus e da sua força transformadora. A novidade que de-
sejamos não depende simplesmente do nosso empenho, mas da iniciativa 
do próprio  Deus, que “renova todas as coisas” (Ap 21, 5). 

A partir do dom do Espírito Santo à Igreja, começa o “tempo novo” que ca-
racteriza a última fase da “história da salvação”, antes da vinda final do Se-
nhor. A comunidade cristã está incumbida de um mandato que não pode 
falhar: anunciar o Evangelho da salvação até aos confins do mundo. No 
seguimento das promessas do Antigo Testamento e da plenitude da revela-
ção em Jesus crucificado e ressuscitado, a Igreja agora exerce a sua mis-
são contando com a acção do Espírito vivificante. (G. De Virgílio) 
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PALAVRA DO SENHOR   
Domingo de Pentecostes - Ano A 
Act  2,1-11  Salmo: 103(104)      
1Cor  12,3-7.12-13  Jo 20,19-23 

“O Espírito renova todas as coisas” 

O dom do Espírito, celebrado no Pen-
tecostes,  é visto pelos textos bíblicos 
de hoje como linguagem da comuni-
dade cristã que consegue comunicar 
ad extra as obras de Deus (1ª leit.), 
como princípio ordenador que regula 
os dons e os ministérios no interior 
da comunidade segundo o princípio 
da “utilidade comum” (2ª leit.), como 
força escatológica que estabelece a 
paz na comunidade e permite aos 
discípulos perdoar os pecados (Evang. 

O Espírito cria relação e enxerta em 
Cristo as relações inter-eclesiais, inter
-sociais e missionárias. Ele guia cada 
um e todos na comunidade, para as-
sumirem os modos e os pensamentos 
de Cristo, com vista à edificação do 
único corpo: a Igreja. 

O Evangelho estabelece um nexo en-
tre o Espírito Santo e remissão dos 
pecados. O ressuscitado mostra aos 
discípulos as feridas das mãos e do 
peito, e dá-lhes a paz e o Espírito San-
to.  

Perdoar é dar através das feridas re-
cebidas, é fazer do mal sofrido a oca-
sião de um gesto de amor, é criar paz 
com uma superabundância de amor 
que vence que vence o ódio e a vio-
lência sofridos. 

(L. Manicardi) 

ORAÇÃO DO DOMINGO   

Hino ao Espírito Santo 
Quem és tu,                                           
doce luz que me preenche e ilumina 
a obscuridade do meu coração? 
Conduzes-me como a mão de uma 
mãe e se me soltasses, não saberia 
nem dar mais um passo. 
És o espaço que envolve todo meu 
ser e o encerra em si.                        
Se fosse abandonado por ti cairia no 
abismo do nada, 
de onde tu o elevas ao Ser. 
Tu, mais próximo de mim que eu 
mesmo e mais íntimo que minha 
intimidade e, sem dúvida, permane-
ces inalcançável e incompreensível, 
e que faz brotar todo nome: 
Espírito Santo — Amor eterno!  

(Edith Stein, Hino - Iª parte) 



 PENTECOSTES 
“Uma das afirmações mais belas e re-
volucionárias de toda a Bíblia é: «toda 
a Terra está grávida», cada criatura é 
como que grávida de Espírito, mesmo 
se não é evidente, mesmo se a Terra 
nos aparece grávida de injustiça, de 
sangue, de insanidade, de medo. 

Cada pequena criatura está preenchi-
da do vento de Deus, que semeia san-
tidade no cosmo: santidade da luz e do 

fio de erva, santidade da criança que nasce, do jovem que ama, do ancião 
que pensa. A humilde santidade do bosque e da pedra. Uma divina liturgia 
santifica o universo. 

A plenitude do mistério é de uma simplicidade deslumbrante: Cristo em vós, 
Cristo em mim. Aquele Espírito que incarnou o Verbo no ventre de Santa Ma-
ria flui, inesgotável e ilimitado, continuando a mesma obra: fazer da Palavra 
carne e sangue, em mim e em ti, fazer-nos todos grávidos de Deus e de ge-
nialidade interior. Para que Cristo se torne minha língua, minha paixão, mi-
nha vida, e eu, como os loucos e ébrios de Deus, me coloque a caminho 
atrás dele, «o único pastor que pelos céus nos faz caminhar». (E. Ronchi) 

Sete iniciativas paroquiais  
que podem continuar após o confinamento 
Com este título, apareceu na revista francesa “Família Cristã”, um interessan-
te artigo que aponta sete iniciativas que, florescidas em tempo de pandemia, 
poderiam continuar como pistas para a renovação da Igreja. O site: Pastoral 
da Cultura, publicou a tradução do artigo, de que damos um breve resumo:  

1. Uma liturgia 2.0. Mais uso e dinamismo com os meios de comunicação.  

2. Um tempo para rezar. Maior difusão de propostas e textos para a oração 
pessoal e familiar. 

3. Regresso à Igreja doméstica. Redescoberta da importância da família 
como primeira igreja. 

4. Retiros, vigílias e peregrinações virtuais. Apesar deste aspeto ter sido o 
mais sacrificado, surgiram interessantes iniciativas “virtuais” nas redes soci-
ais. 

5. Organização e espírito prático. Perante a crise, muitas comunidades 
cristãs acordaram e reorganizaram-se com brilhantismo. 

6. Uma caridade que não diminuiu. Foi uma estrela que brilhou: a caridade 
cresceu e desenvolveu-se. 

7. Ensinamentos virtuais. O confinamento foi ocasião para desenvolver a 
formação. 

 



SOB O SINAL E A AÇÃO DO ESPÍRITO,  
COMEÇAMOS UMA NOVA ETAPA  
DA NOSSA CAMINHADA ECLESIAL    
Retomamos a celebrar os Sacramentos com a presença 
das pessoas, sempre respeitando as indicações dadas.  
Lembramos a importância de cumprir as regras que já fo-

ram noticiadas e que é possível ler nos cartazes afixadas às portas das igre-
jas e que serão, também, explicadas pelas pessoas encarregadas do acolhi-
mento. 
Apelamos para que todos tenham sensatez e paciência para podermos vi-
ver com respeito e serenidade as Missas e demais celebrações, a fim de nos 
deixarmos envolver pelo Espírito que nos une a Deus e aos irmãos.  
 

AS PRÓXIMAS CELEBRAÇÕES FESTIVAS 
 

Do dia 1 de Junho (Segunda) ao dia 13 (Sábado):  
 Trezena em honra de Santo António 

• Às 18h30: Missa  e Oração da trezena e bênção com a 
relíquia do Santo. 

 

Dia 7, Domingo da Santíssima Trindade  
Missas de horário dominical, em todas as Capelas. 
Dia da Igreja Diocesana  (celebrado a nível  paroquial e de 
Unidades Pastorais) 
• Para este Dia, o nosso Bispo enviou uma “Mensagem” 
que seguirá em anexo ao pica pau on-line, juntamente com 
uma oração proposta para as famílias, visto que será sobre-

tudo neste âmbito que os cristão são chamados a viver a sua fé.  
• Como gesto significativo de comunhão com os irmãos, particularmente 

com os mais pobres, o Bispo propõe “ações de solidariedade humana, 
espiritual e material”. A nossa Paróquia apela para que em todos os luga-
res de culto se realize uma recolha de alimentos, em favor dos mais ne-
cessitados da nossa comunidade paroquial. 

 

Dia 11: Solenidade do Corpo de Deus 
Missas de horário dominical.  
- Às 16h00, na Sé Nova: Missa solene, presidida pelo Bis-
po e, a seguir, uma  hora de Adoração do Santíssimo. 
(Lotação da Sé: 130 lugares) 
 



Festa de Santo António e da Comunidade 
 

Do dia 1 de Junho (Segunda) ao dia 13 (Sábado):  
 Às 18h30: Missa  e Oração da trezena e bênção  
 com a relíquia do Santo 

 

Sábado 13, Festa de Santo António:  

 Missas às 8h, 12h e 18h30 

Às 18h30: Missa solene, no adro da Igreja, presidida 
pelo senhor bispo, D. Virgílio Antunes, com transmissão em santoan-
tonio.live 

 

Às 21h15:  no adro da Igreja, ESTREIA DO VÍDEO: “O BEM MAIOR”.           
(Vida de Santo António e da Paróquia, em 8 minutos).  

Projeção do vídeo para os presentes e, transmissão nas plataformas   
YouTube, santoantonio.live, Zoom, e Facebook. O vídeo é editado pe-
los Frades Menores Conventuais e o Mensageiro de Santo António. 
Está editado em três línguas: Português, Italiano e Inglês e está, tam-
bém, legendado, nas mesmas línguas, para os não ouvintes.   
 

21h30: “Diálogos com António”- Santo António: o homem, o cristão, 
o santo. Momento presencial, a partir do Adro da Igreja e com liga-
ções Zoom de Pádua (Itália),  Lisboa e Coimbra (transmitido, em dire-
to, em santoantonio.live) 
 

Este diálogo, e os outros dois que se seguirão, nos dias 20 e 27 de Ju-
nho, estavam anteriormente previstos na Sala do Capítulo da Igreja de 
Santa Cruz. Não se realizaram por causa do Covid-19. 
Passarão, agora, a ser realizados, nas datas indicadas, presencialmen-
te e com ligação via zoom, a partir do adro da Igreja de Santo António 
dos Olivais. Serão transmitidos em santoantonio.live e no YouTube. 
 

Domingo, 14 Festa da Comunidade Paroquial: Será celebrada nas 
Missas em cada igreja e capela da Paróquia, em comunhão com a 
Igreja paroquial. 
A tradicional bênção e distribuição do pão de Santo António, que se 
realizava neste dia, no adro da igreja, não se efetuará. 



Estamos de volta... 

Horário das Missas 

• De segunda a sábado, às 8h e 18h30, na Igreja 

Lotação: 50 pessoas (30 na Igreja e 20 no coro) 

• Sábado 

18h30, no adro da Igreja 

Lotação; 150 sentados 

• Domingo 

9h00, na Igreja 

Lotação: 50 pessoas (30 na Igreja e 20 no coro) 

• 12h00, no adro da Igreja 

Lotação: 150 sentados transmitida  em santoantonio.live 

• 18h30, no adro da Igreja 

Lotação: 150 sentados  

 

Para as missas ao ar livre, levar sempre o guarda-chuva que pode 

servir também de guarda-sol. 

 

No Mosteiro de Celas e nas capelas: Horário como aos Domingos 

Capela dos Franciscanos (av. Dias da Silva) 

• Semana: 12h  e 19h30 

• Domingos: 10 - 12h - 18h - 19h30  Lotação 45 pessoas  


