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Todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo.
Queridos irmãos,
Cinquenta dias depois da luminosa noite da Páscoa, celebramos hoje a descida
do Espírito Santo, a Solenidade do Pentecostes. Celebramos o maior dom da Páscoa
de Jesus - o Espírito Santo derramado em nossos corações, o Sopro vital que nos anima e nos fortalece no caminho para o Pai. A promessa de Jesus é concre&zada nos
sinais sensíveis do vento e do fogo; descendo sobre os Apóstolos, transforma-os radicalmente e consagra-os para a missão: o anúncio do Evangelho a todos os homens
até aos conﬁns do mundo.
É o Espírito do Ressuscitado que constrói a Igreja e nos conduz a Jesus:
“ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não ser pela acção do Espírito Santo”; é
esta força que nos permite tocar o mistério de Deus e nos abre as portas para a vida
nova da Páscoa.
A brisa suave não se vê, não se sente, não se ouve, não dá nas vistas mas brilha
no coração dos ﬁéis, é a força oculta e misteriosa de Deus que nos mergulha no mistério da eleição divina e nos impele a testemunhar, no Corpo de Jesus que é a Igreja,
as obras d’Ele em nós.
Neste dia pedimos a Deus que infunda em nós, com muito vigor, os sete dons
do Espírito Santo para traçarmos caminhos novos para a nossa comunidade. Precisamos de olhar urgentemente para o Alto e corresponder aos apelos de Deus para a
nossa Paróquia. Não nos podemos deixar abater pelo desânimo e pela murmuração,
porque o Espírito de Deus impele-nos à construção da comunidade e para isso reclama as nossas vidas e as nossas disponibilidades. Não tenhamos medo de corresponder com generosidade aos apelos do Espírito Santo que hoje nos é oferecido abundante e gratuitamente.
Saúda-vos com es&ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
JO 20, 19-23
Reconhecer Jesus na minha vida é um
desaﬁo diário, nem sempre estou em
sintonia com os projetos que Ele tem
sonhado para mim, pois são exigentes,
implica compromisso, despojamento,
pervença, escuta, paciência e muita
oração. Mas Ele toma a inicia&va, me
escolhe apesar de mim mesma, escolhe cada um de nós para a Trindade
que nos ama inquebrantavelmente. O
Verbo sopra a vida e faz-nos um convide concreto para a missão, Jesus envia, assim como o Pai O enviou. Que
possamos sen&r, experienciar e prolongar a presença do Ressuscitado como o nosso único centro.
Que “paz a vós” não falte nas nossas
comunidades porque a alegria é uma
caracterís&ca marcante da Igreja que
vive e celebra a presença do Senhor,
com a presença de Jesus o medo foi e
é vencido. Que no concreto das nossas
vidas saibamos no alegrar com a Sua
presença, que pelos dons que o Espírito Santo nos concede saibamos amar
e perdoar ao jeito de Jesus.
Evlyne Martins Cardoso

Pastoral Juvenil

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NA
SOLENIDADE DE PENTECOSTES
1ª Leitura - At 2, 1-11
O Espírito é força, o Espírito é liberdade, o Espírito faz a nossa unidade.
Acolhamos com admiração a narração
do Pentecostes.

Salmo - 103
O Espírito é sopro que, ainda hoje,
renova a face da terra. Bendigamos
o Senhor, que nos faz viver do seu
Espírito.
2ª Leitura - 1 Cor 12, 3b-7.12-13
O Espírito é vida. E é essa vida do
nosso bap&smo que nos faz par&lhar
a mesma vida do Ressuscitado. São
Paulo nos repe&u a nossa oportunidade e a nossa vocação.
Evangelho - Jo 20, 19-23
O Espírito é verdade. E é para nós
fonte de ﬁdelidade. Escutemos Jesus
que no-lo relembra...

Salmo Responsorial

Mandai, Senhor, o
vosso Espírito,
e renovai a terra.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Ele veio do céu como uma violenta
rajada de vento... como uma espécie
de fogo...
Todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo.
O Espírito fez surgir a tua Igreja, Senhor.
Con"nua a enviar o teu Espírito, Senhor, para a tua Igreja.
Que Ele afaste dos nossos corações,
tudo o que nos confunda! Que Ele instale e cimente em nós o fogo do seu
amor para vivermos como irmãos, na
alegria da fé! Por Ele, vem fazer da
nossa vida um canto de louvor à glória
do Pai!

A PALAVRA EM CADA DIA
De 6 a 12 de Junho
6 - Gn 3, 9-15.20; Sl 86; Jo 19, 25-34
7 - 1 Rs 17, 7-16; Sl 4; Mt 5, 13-16
8 - 1 Rs 18, 20-39; Sl 15; Mt 5, 17-19
9 - 1 Rs 18, 41-46; Sl 64; Mt 5, 20-26
10 - 1 Rs 19, 9a.11-16; Sl 26; Mt 5, 27-32
11 - At 11, 21b-26; SI 97; Mt 5, 33-37
12 - Pr 8, 22-31; Sl 8; Rm 5, 1-5;
Jo 16, 12-15

Vamos fazer o Arraial nos espaços
envolventes da Igreja de São José,
nos dias 24 e 25 de Junho e terminamos com o almoço de festa no Domingo, dia 26.
É necessário angariar fundos para
avançarmos para a segunda fase das
obras do espaço envolvente da Igreja de São José e do Centro Social Paroquial.
São várias as áreas em que nos podemos inscrever para colaborar na
Grande Festa de 2022, nomeadamente: Serviços Gerais (limpeza,
montagem e desmontagem do espaço, manutenção do espaço, segurança), Apoio ao Cliente (serviço de balcão, serviço de mesas, caixas).
Se quer par&cipar neste projecto da
Paróquia, oferecendo-se para servir
e colaborar, chegou agora a oportunidade. Aceda ao site, de acordo
com o link abaixo e responda ao formulário e conte-nos como está disposto a ajudar.
h2ps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeANDMiAHK4eU7l20JaX
pSbtPWMG6ekY540ZtNuRc0IblnjHw
/viewform

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

Deixe-se transformar
Na semana da Ascensão &vemos a graça de receber, na paróquia, duas irmãs
da Aliança de Santa Maria que nos deixaram o repto de levarmos a sério a
revelação feita pelo Anjo e por Nossa
Senhora aos três pastorinhos de Fá&ma. A Irmã Lúcia surge como a Mensageira, aquela que é escolhida por Deus
para difundir esta devoção que alcançará tantos em todo o mundo. Aos
Santos Francisco e Jacinta é, desde
logo, deixada a promessa que se juntarão a Deus brevemente, depois das
aparições. Para esse encontro eterno
se dar, permi&u Deus que aquelas duas almas fossem moldadas e transformadas por Ele. Jacinta, uma menina
muito mimada e caprichosa torna-se
numa grande reparadora, muito generosa na resposta ao que lhe era pedido
por Deus. Humanamente transformada. Francisco, um rapaz a quem tudo
era indiferente e que parecia não ter
alma pela falta de compaixão e atenção ao próximo, torna-se preocupado
e atento aos outros, especialmente
nos pedidos que lhe eram feitos por
parte das pessoas que encontravam.
Humanamente transformado. Que
faziam eles, então, quando alguém se
aproximava e pedia uma graça? Acolhiam os pecadores, rezavam com eles
e convidavam-nos a con&nuar em ora-

ção. Depois, eles rezavam mais. Faz
lembrar o episódio da Ascensão, em
que os Discípulos, depois de verem
Jesus subir aos céus, permaneciam em
oração na sinagoga. A oração do terço
transformou a vida dos pastorinhos.
Nossa Senhora pediu-nos que a rezássemos todos os dias. Levemos esta
apelo a sério, rezemos o terço todos
os dias e a nossa vida será transformada por Deus.
Pe. Pedro

No cias da Comunidade
Calendário Paroquial
7 de Junho - Reunião dos MEC - Ministros Extraordinários da Comunhão,
às 21.00 h., na Igreja de S. José.
7 de Junho - Oração de Taizé, às 21.30
h., na Igreja de S. José.
9 de Junho - Reunião do Clero da Vigararia II, às 10.30 h., na Igreja de Santa Maria dos Olivais.
12 de Junho - Solenidade da San#ssima Trindade.

10 DE JUNHO
Na próxima 5ª feira, dia 10, por ser
Feriado Nacional, só haverá a Celebração das 09.00 h., na Igreja de S.
José.
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IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

