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Suplemento  para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Rezemos diariamente ao Espírito Santo
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O Papa Francisco, na celebração 
da missa da Solenidade  do 

Pentecostes a que presidiu na 
Praça São Pedro, na presença 

de milhares de peregrinos, pediu 
que rezássemos diariamente 
ao Espírito Santo. Da longa 

Homilia partilhamos 
os sublinhados que fizemos

O Espírito Santo não é, como po-
deria parecer, uma coisa abstrata; é a 
Pessoa mais concreta, mais próxima, 
aquela que muda a nossa vida. E como 
faz? Vejamos os Apóstolos. O Espírito 
não lhes tornou as coisas mais fáceis, 
não fez milagres espetaculares, não 
eliminou problemas nem opositores. 
Mas o Espírito trouxe para a vida dos 
discípulos uma harmonia que faltava: 
a Sua, porque Ele é harmonia.

Era por dentro, no coração, que os 
discípulos precisavam de ser muda-
dos. É o Espírito que faz viver Jesus 
em nós, que nos ressuscita por den-
tro. Por isso Jesus, ao encontrar os 
Seus, repete: «A paz esteja convos-
co» (Jo 20, 19.21) e sopra sobre eles 
o Espírito Santo. A paz não consiste 
em resolver os problemas a partir de 
fora – Deus não tira aos Seus tribula-
ções e perseguições –, mas em rece-
ber o Espírito Santo.

É uma paz que torna o coração 
semelhante ao mar profundo: per-
manece tranquilo, mesmo quando as 
ondas estão revoltas à superfície. Po-
rém, quantas vezes nós permanece-
mos à superfície! Tentamos flutuar; 
reclamamos por uma infinidade de 
coisas, invadidos por um nervosis-
mo contínuo que nos faz reagir mal 
a tudo. Procura-se a solução rápida: 

uma pastilha atrás doutra para conti-
nuar, uma emoção atrás doutra para 
se sentir vivo, quando na verdade 
aquilo de que precisamos é, sobretu-
do, do Espírito.

Só Ele pode colocar ordem neste 
frenesi. É paz na ansiedade, confiança 
no desânimo, alegria na tristeza, ju-
ventude na velhice, coragem na pro-
va. É Ele que, no meio das correntes 
tempestuosas da vida, mantém firme a 
âncora da esperança. É o Consolador, 
que nos transmite a ternura de Deus. 
Sem o Espírito, a vida cristã deslaça-
-se, carecida do amor que tudo une.

Sem o Espírito, Jesus permanece 
um personagem do passado; com o 
Espírito, é pessoa viva hoje. Sem o 
Espírito, a Escritura é letra morta; 
com o Espírito, é Palavra de vida. 
Um cristianismo sem o Espírito é um 
moralismo sem alegria; com o Espí-
rito, é vida.

O Espírito Santo faz a harmonia 
não só por dentro, mas também por 
fora, entre os homens. Faz-nos Igre-
ja, compõe partes distintas num único 
edifício harmónico. Somos diferentes, 
na variedade das nossas qualidades e 
dos dons. O Espírito distribui-os com 
criatividade… E, a partir da diversida-
de, constrói a unidade. Ele é o criador 
da diversidade e, ao mesmo tempo, é 
aquele que harmoniza, que dá a har-
monia e dá a diversidade. Somente 
Ele pode fazer estas duas coisas.

Precisamos do Espírito de unida-
de, que nos regenere como Igreja, 
como Povo de Deus e como huma-
nidade inteira. Há sempre a tentação 
de construir «casulos»: reunir-se à 
volta do próprio grupo, das próprias 
preferências, o semelhante com o 
semelhante, alérgicos a toda a con-

taminação. E do ninho à seita, o pas-
so é curto, também dentro da Igreja. 
Quantas vezes se define a própria 
identidade por oposição a alguém ou 
contra alguma coisa! Pelo contrário, 
o Espírito Santo junta os distantes, 
une os afastados, reconduz os dis-
persos. O Espírito molda a Igreja, 
molda o mundo como espaços de 
filhos e de irmãos. Filhos e irmãos: 
substantivos que vêm antes de qual-
quer adjetivo.

Está na moda adjetivar, se não mes-
mo, infelizmente, insultar.  Podemos 
dizer que vivemos uma cultura do ad-
jetivo que esquece o substantivo das 
coisas; e também numa cultura do in-
sulto, que é a primeira resposta a uma 
opinião da qual discordo. Pelo contrá-
rio, quem vive segundo o Espírito leva 
paz onde há discórdia, concórdia onde 
há conflito. Os homens espirituais re-
tribuem o mal com bem, respondem à 
arrogância com a mansidão, à malda-
de com a bondade, à barafunda com o 
silêncio, às maledicências com a ora-
ção, ao derrotismo com o sorriso.

“A primeira e a derradeira necessi-
dade da Igreja é o Espírito, dizia São 
Paulo VI. Ele «vem aonde é amado, 
aonde é convidado, aonde é espera-
do», dizia São Boaventura. Irmãos e 
irmãs, rezemos-Lhe diariamente. Es-
pírito Santo, harmonia de Deus! Vós 
que transformais o medo em confian-
ça e o egoísmo em dom, vinde a nós! 
Dai-nos a alegria da ressurreição, a 
perene juventude do coração. Espí-
rito Santo, nossa harmonia! Vós que 
fazeis de nós um só corpo, infundi a 
vossa paz na Igreja e no mundo. Espí-
rito Santo, tornai-nos artesãos de con-
córdia, semeadores de bem, apóstolos 
de esperança. n
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NOTÍCIAS

A Festa das Ordenações, 
no Patriarcado de Lisboa terá 
lugar mo Mosteiro dos Je-
rónimos, no próximo dia 29 
de junho às 11h00. Rezemos 
pelo Tiago, por aqueles que 
vão ser ordenados para o ser-
viço da nossa Diocese, e por 
muitos outros – gente valen-
te! – que por esta altura se 
configuram com Jesus pelo 
sacramento da Ordem. 

O Povo de Deus precisa de-
les, por isso Deus no-los en-
via, e eles precisam da nossa 
oração. 

Festa das Ordenações

Em julho, será suprimida a Missa das 10h30 (de segunda a Domingo)
Em agosto, além de continuar suprimida a missa das 10h30, serão também suprimidas:

- a missa das 16h15, no Sacramento, ao sábado e ao domingo;
- Na basílica, ao Sábado, a missa das 18h30 será antecipada para as 16h15; e será suprimida a missa das 13h20, 

ao domingo.
Nos meses de Julho e Agosto 

- não serão celebrada “a missa da Esperança” nem as devoções habituais no 1.º Sábado;
- Não haverá horário de Confissões;
- A igreja do Sacramento estará encerrada ao fim-de-semana.

Crismas
A Ingrid, o Bernardo e o Leonardo, 

são 3 dum grupo de 5 jovens-adultos 
que fizeram este ano um percurso ca-
tecumenal orientado pelo Prior. Cele-
braram o sacramento da Confirmação 
no passado dia 12 de Junho, na Paró-
quia de São Jorge de Arroios. Para-
béns a eles e um grande bem-haja à 
Paróquia de Arroios que tão bem os 
acolheu para a Festa do Crisma, a que 
presidiu o Senhor D. Américo Aguiar

EsCola no Chiado
A Escola no Chiado integra as valên-

cias do Centro Paroquial da Paroquial 
de Nossa Senhora da Encarnação, e a 
Escola Paroquial dos Mártires. Na nos-
sa Escola, do 1.º ao 4.º ano, há sempre 
lugar para a sua criança. Avalie essa 
possibilidade. Para contactar a Escola, 
pode ir lá – no Largo da Academia Na-

cional de Belas Artes, n.º 14 – 1.º andar 
– ou usar o email:  
escola.martires@escolanochiado.pt   

PErEgrinação à TErra sanTa
A pressão turística em Israel é ainda 

maior que em Portugal… Claro, isso 
não facilita a vida a quem quer ir como 
peregrino à Terra Santa. Fiéis ao prin-
cípio de ir à Terra Santa de dois em 
dois anos, estamos a tentar organizar 
uma Peregrinação para abril do pró-
ximo ano, de 22 a 29 de abril. Ainda 
está tudo muito no princípio, mas os 
interessados podem começar a sonhar 
connosco. A sonhar e a divulgar junto 
dos amigos esta possibilidade. 

FEsTas dE VErão
- 4 de julho, a Rainha Santa; 11 de 

julho, São Bento ( no Sacramento); 18 
de julho, Beato Bartolomeu dos Márti-

res; 10 de Agosto, Santa Filomena. 
- Como vem sendo hábito, na mis-

sa das 12 horas do 4.º domingo de 
julho (dia 27), faremos a Festa de 
São Charbel de Maklouf, o santo li-
banês que tantas graças nos alcança 
de Nosso Senhor.

- A maior de todas as festas deste 
período, é a da Senhora da Assunção, 
a 15 de Agosto. Festa de preceito!!!

ConFraTErnidadE 
dE sanTa FilomEna

A investidura dos primeiros con-
frades não fundadores, será na missa 
da Festa: 10 de agosto, um sábado, 
às 16h15. A missa será antecedida, 
a partir das 15 horas, por um tempo 
de oração e seguida por um convívio. 
A Festa será prepara por um Tríduo: 
dias 7, 8 e 9, às 17h30. Conhece o 
site! www.santa-filomena.pt

Tiago Varanda nasceu em 1984, 
em Lamego, Portugal, com glau-
coma congénito. Ao longo da 
infância e da adolescência foi 
perdendo a visão a ponto de, 
aos 16 anos, já precisar de uma 
cadela-guia em tempo integral. 
Mas a cegueira física em nada 
prejudicou a visão da alma do 
jovem Tiago, que “viu” com lu-
minosidade Jesus a chamá-lo. Ele 
mesmo diz que a cegueira dos 
olhos do corpo lhe rendeu maior 
acuidade em outras faculdades, 
como a de saber ouvir com mais 
serenidade:“Considero que a ca-

Tiago “viu” que Jesus o chamava
pacidade de escuta é dos melho-
res instrumentos que levo para a 
vida como sacerdote; é das coi-
sas mais maravilhosas que levo 
daqui. Um sacerdote tem de ser 
um homem de escuta! A sede que 
as pessoas têm de Deus reflete-se 
na necessidade de desabafarem, 
de terem alguém que as escute. 
As pessoas têm sede de Deus e, 
se não as escutarmos, vão procu-
rá-lo em outros lugares”. Tiago 
será ordenado sacerdote no pró-
ximo dia 14 de julho, em cerimó-
nia celebrada por dom José Orti-
ga, arcebispo de Braga. n
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