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Actos dos Apóstolos 1,1-11 — Salmo 46(47),2-3.6-7.8-9 (R. 6) — Carta aos Efésios 1,17-23 — S. Mateus 28,16-20

e d i T o r i a l
Não será demais insistir. . .

como cristãos, é bom que nos lembremos sempre 
que não acreditamos no acaso.

enquanto para os não crentes a ordem dos even-
tos se estabelece a partir de uma causalidade que po-
demos considerar como “mecânica” e, no seu limite, 
imponderável — ou seja, é uma causalidade mera-
mente eficiente —, para nós, que acreditámos num 
deus sumamente bom, todos os eventos, sobretudo 
até aqueles que maior impacto têm nas nossas vidas, 
devem ser enquadrados na perspectiva muito mais 
vasta que se refere à ordem da salvação, à ordem 
das causas finais.

Vem isto a propósito da presente crise sanitária e 
das medidas que têm sido tomadas para a combater. 
Para as nossas instituições políticas, a pandemia, por 
muito graves que sejam as suas consequências, não 
passa de um evento fortuito, cujos efeitos devem ser 
conhecidos e mitigados, com o objectivo principal de 
esclarecer o contexto que lhe deu origem e prevenir 
situações idênticas no futuro.

É conveniente esclarecer que para nós, crentes, 
toda a imponente panóplia de respostas legais e ma-
teriais que as nações têm vindo a encontrar desde 
o início da crise se limitam ao campo das boas in-
tenções, deixando de lado qualquer intenção auten-
ticamente reformista de um modelo de sociedade 
em que as situações de crise têm vindo a assumir um 
carácter permanente e a ser sistematicamente resolvi-
das com medidas de excepção.

são situações como esta que nos permitem ver 
como, afinal, não existirá visão mais revolucionária 
do que a cristã, que, perante cada calamidade, é 
obrigada a rever desde os fundamentos todo o sis-
tema social, económico e político das sociedades em 
função de um fim que, enquanto humanos, tende-
mos sistematicamente a deixar na gaveta — precisa-
mente, o da já mencionada salvação.

atendendo a que não nos parece que tanto a 
nível interno como externo exista neste momento a 
menor preocupação reformista por parte das mais 
elevadas esferas políticas, devemos ser precisamente 
nós, os crentes, a retirar as devidas ilações sobre a 
sucessão de calamidades que nos tem vindo a assolar 
e a encontrar urgentemente as respostas necessárias, 
a aplicar em primeiro lugar nas nossas próprias vidas 
e nas das comunidades em que nos integramos.

PM

EvAngElho SEgunDo São MAtEuS
(Mt 28,16-20)

« todo o poder Me foi dado no Céu e na terra »

N aquele tempo,
os onze discípulos partiram para a galileia,

em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando o viram, adoraram-n’o;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no céu e na terra.
ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do 

espírito santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Palavra da salvação

Comentário
A Ascensão é a última aparição do Senhor ressuscitado. O triunfo pascal é Ascensão gloriosa. “Enquanto 
Jesus partia”. À vista dos discípulos, Jesus subiu ao Céu. Ascensão quer dizer totalidade e plenitude do 
Cristo ressuscitado. O Pai exaltou-O, dando-Lhe todo o poder e soberania real, sujeitando tudo a seus 
pés. Aquele que desceu é Aquele que subiu para levar à plenitude todas as coisas. “Aquele que preen-
che tudo em todos”. A Ascensão do Senhor celebra a esperança cristã. “Eu vos levarei comigo para que, 
onde Eu estiver, estejais vós também”. Assim, a vida cristã é Ascensão permanente para o encontro com 
o Pai. “Eu estou sempre convosco”. A Igreja é a plenitude de Cristo, a divina invenção de partir e ficar. 
Cristo está connosco na Igreja todos os dias pelo dom do Espírito Santo. Na Eucaristia a Igreja preenche 
as nossas fomes e vazios, exaltando à plenitude o Cristo que nós somos.

rembrandt van rijn, Ascensão, 1636
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Nova Época

Vem espírito saNto paráClito, 

Vem Como em peNteCostes !

com a maior sinceridade, posso admitir que 

nem sempre compreendi a palavra “paráclito”, 

e penso que o mesmo acontecerá com outras 

pessoas. Há algum tempo encontrei um texto do 

Pe. roger luís, que conheço bem pelas suas pa-

lestras através da televisão, em que ele explica:

”Mas o que é paráclito? a palavra ‘paráclito’ 

vem do grego, que quer dizer ‘aquele que inter-

cede em nosso favor como um defensor’. Na an-

tiguidade, esta palavra era usada para descrever 

o papel dos defensores nos processos romanos. 

Jesus é o primeiro paráclito, o nosso primeiro de-

fensor contra o maligno, contra o mal. isso fica 

claro quando ele diz que deixará um outro pa-

ráclito para cuidar de nós, quanto voltar ao Pai. 

este outro paráclito é o espírito santo.

logo, em qualquer situação ou problema, 

seja qual for, temos que nos lembrar que Jesus 

nos deixou uma ajuda, um socorro. o espírito 

santo é o espírito da verdade, ele foi incumbido 

de trazer à memória dos discípulos que Jesus é 

deus, que se encarnou e nos salvou. o espírito 

santo é o animador da igreja.”

e ainda nos deixa este conselho: “se alguém 

tem dificuldade em se lembrar da Palavra de 

deus, peça ao espírito santo que lhe conceda a 

graça de torná-la vida dentro de si, de pô-la em 

prática. se alguém não sabe se o que quer fazer, 

o certo, é perguntar à Terceira Pessoa da santís-

sima Trindade, pergunte ao espírito santo, pois 

ele lhe mostrará a verdade”.

É interessante verificar como o espírito santo se 

manifesta através da leitura da Palavra de deus, 

e como sempre que a lemos nos dá uma luz di-

ferente para a sua interpretação. Um dia destes, 

lia o evangelho de s. João na parte em que relata 

a despedida de Jesus dos apóstolos, porque ia 

para o Pai. eles, naturalmente, ficam tristes com 

a saudade do amigo e companheiro a quem ti-

nham seguido. Jesus responde-lhes de uma ma-

neira surpreendente: “agora vou para aquele 

que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: 

Para onde vais? Mas porque vos falei assim, a 

tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, 

digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá! 

Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a 

vós; mas se eu for, vo-lo enviarei. E, quando 
F

Fala o PaPa FraNcisco

RegIna cœlI

Vii domingo de Páscoa, ano a

ascensão do senhor

Praça de s. Pedro, Vaticano

28 de Maio de 2017

« Desde o momento da Ascensão, a presença 
de Cristo no mundo é mediada pelos seus 

discípulos, por aqueles que acreditam  
n’Ele e que o anunciam. Esta missão  

durará até ao fim da história e  
beneficiará todos os dias da  

assistência do Senhor  
Ressuscitado »

Hoje, tanto na itália como noutros países, celebra-se 
a ascensão de Jesus ao céu, ocorrida quarenta dias 

depois da Páscoa. a página evangélica (cf. Mt 28, 
16-20), aquela que encerra o evangelho de Mateus, 
apresenta-nos o momento da despedida definitiva do 
ressuscitado aos seus discípulos. esta cena é ambien-
tada na galileia, o lugar onde Jesus os tinha chamado 
para o seguir e formar o primeiro núcleo da sua nova 
comunidade. agora, aqueles discípulos passaram 
através do “fogo” da paixão e da ressurreição; pros-
tram-se diante do senhor ressuscitado, e no entanto 
alguns ainda estão duvidosos. a esta comunidade 
amedrontada, Jesus deixa a imensa tarefa de evan-
gelizar o mundo; e concretiza esta responsabilidade 
com a ordem de ensinar e de batizar em nome do Pai 
e do Filho e do espírito santo (cf. v. 19).

Por conseguinte, a ascensão de Jesus ao céu 
constitui o fim da missão que o Filho tinha recebido do 
Pai, e o início da continuação de tal missão por parte 
da igreja. com efeito, a partir deste instante, desde 
o momento da ascensão, a presença de cristo no 

mundo é mediada pelos seus discípulos, por aqueles 
que acreditam n’ele e que o anunciam. esta missão 
durará até ao fim da história e beneficiará todos os 
dias da assistência do senhor ressuscitado, que lhes 
garante: «eu estou convosco todos os dias, até ao fim 
do mundo» (v. 20).

e a sua presença infunde fortaleza na hora das 
perseguições, alívio nas tribulações, sustento nas situa-
ções de dificuldade encontradas pela missão e pelo 
anúncio do evangelho. a ascensão recorda-nos esta 
assistência de Jesus e do seu espírito que instila con-
fiança, dando segurança ao nosso testemunho cristão 
no mundo. ela revela-nos o motivo pelo qual a igreja 
existe: a igreja existe para anunciar o evangelho, uni-
camente para isto! além disso, a alegria da igreja con-
siste em anunciar o evangelho. a igreja somos todos 
nós batizados. Hoje somos convidados a compreender 
melhor que deus nos concedeu a grandiosa dignidade 
e a responsabilidade de o anunciar ao mundo, de o 
tornar acessível à humanidade. Nisto consiste a nossa 

dignidade, esta é a maior honra de cada um de nós, 
de todos os batizados!

Nesta festa da ascensão, enquanto dirigimos o 
nosso olhar para o céu, onde cristo subiu e está sen-
tado à direita do Pai, fortaleçamos os nossos passos 
na terra para prosseguir com entusiasmo e coragem 
o nosso caminho, a nossa missão de dar testemunho 
e de viver o evangelho em todos os ambientes. No 
entanto, estamos perfeitamente conscientes de que 
ela não depende antes de tudo das nossas forças, das 
capacidades organizacionais e dos recursos humanos. 
Unicamente com a luz e a força do espírito santo 
podemos cumprir de maneira eficaz a nossa missão de 
dar a conhecer e de fazer experimentar cada vez mais 
aos outros o amor e a ternura de Jesus.

Peçamos à Virgem Maria que nos ajude a con-
templar os bens celestiais, que o senhor nos promete, 
e a tornar-nos testemunhas cada vez mais credíveis da 
sua ressurreição, da verdadeira Vida. ☐



o papel do Espírito na tomada de consciência 

da identidade e da missão da Igreja… Antes do 

Pentecostes, tínhamos apenas um grupo fechado 

dentro de quatro paredes, incapaz de superar 

o medo e de arriscar, sem a iniciativa nem a co-

ragem do testemunho; depois do Pentecostes, 

temos uma comunidade unida, que ultrapassa as 

suas limitações humanas e se assume como co-

munidade de amor e de liberdade. temos cons-

ciência de que é o Espírito que nos renova, que 

nos orienta e que nos anima? Damos suficiente 

espaço à ação do Espírito, em nós e nas nossas 

comunidades?

Para se tornar cristão, ninguém deve ser espoliado 

da própria cultura: nem os africanos, nem os europeus, 

nem os sul-americanos, nem os negros, nem os bran-

cos; mas todos são convidados, com as suas diferen-

ças, a acolher esse projeto libertador de deus, que faz 

os homens deixarem de viver de costas voltadas, para 

viverem no amor. a igreja de que fazemos parte é esse 

espaço de liberdade e de fraternidade? Nela todos en-

contram lugar e são acolhidos com amor e com res-

peito – mesmo os de outras raças, mesmo aqueles de 

quem não gostamos, mesmo aqueles que não fazem 

parte do nosso círculo, mesmo aqueles que a socie-

dade marginaliza e afasta? o espírito santo quer ter 

acesso às nossas vidas e fazer-nos paráclitos de deus. 

o espírito santo dá-nos a certeza da vitória, indepen-

dentemente dos problemas, das lutas e das dificulda-

des, ele abraça-nos, sustenta-nos e dá-nos convicção 

de que teremos a vitória.

Também nós somos chamados a ser paráclitos de 

deus. o espírito santo, no processo de salvação, tem, 

por excelência, a função de consolador. ele ajuda-nos 

a alcançar a temperança, a vencer as tentações e a 

ele vier, convencerá o mundo a respeito do pe-

cado, da justiça e do juízo” (Jo 16, 5-8). “Muitas 

coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis 

suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espí-

rito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, 

porque não falará por si mesmo, mas dirá o que 

ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele 

me glorificará, porque receberá do que é meu, e 

vo-lo anunciará” (Jo 16,12-13).

Fiquei maravilhada porque o espírito santo me fez 

ver que, afinal, os apóstolos nunca tinham entendido 

o mistério de um Homem que diz “Quem me vê, vê 

o Pai”. só o espírito santo lhes revelará o que não é 

possível entender. Jesus, rosto divino do Homem, rosto 

Humano de deus.

e um dia aconteceu Pentecostes. o Pentecostes era 

uma festa judaica, celebrada cinquenta dias após a 

Páscoa. originariamente, era uma festa agrícola, na 

qual se agradecia a deus a colheita da cevada e do 

trigo; mas, no século i tornou-se a festa histórica que 

celebrava a aliança, o dom da lei no sinai e a consti-

tuição do Povo de deus. gente de muitas proveniên-

cias e várias línguas vinha a Jerusalém para esta festa.

Para não tornar demasiado longo este texto, 

aconselho vivamente os meus leitores a começar já no 

próximo domingo 24 de Maio, que é o dia da ascen-

são do senhor, a ler e meditar os textos indicados para 

o dia de Pentecostes, 31 de Maio, que são os seguin-

tes: Atos dos Apóstolos 2,1-11; I Epístola aos Coríntios 

12,3-7.12-13 e Evangelho de São João 20,19-23, im-

plorando desde já o auxílio do espírito santo.

e agora vou novamente citar o padre roger luís, de 

quem falei no início: ”nunca será demais realçar 
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buscar a santidade. ele traz sempre à nossa mente a 

advertência de Jesus: ‘No mundo tereis aflições’. Mas, 

ao mesmo tempo, traz-nos o conforto, lembrando o 

que Jesus disse: ‘mas eu venci o mundo’. essa con-

solação não é alienação, é um bálsamo para o nosso 

espírito, mesmo quando as lágrimas nos fogem ao 

controle. ele, o espírito santo, conhece-nos e pode 

curar-nos.”

gostaria de citar ainda o Papa Francisco, lembrando-

-nos também que cada cristão deve ser um paráclito, 

pois somos imitadores de cristo. como ele, nós tam-

bém devemos consolar e ajudar os outros. recebemos, 

por graça, o amor de deus. e é o espírito santo que nos 

move a não nos conformamos no ter este amor apenas 

para nós, mas para difundirmos o amor de deus para 

todos os homens. “sejamos também paráclitos envia-

dos por deus para ajudar-nos uns aos outros.”

Nos difíceis tempos de dor e de pranto que atra-

vessamos, termino suplicando ao espírito santo com 

uma parte da chamada “sequência” que no Pentecos-

tes costuma ser aclamada antes do evangelho:

Vinde, Pai dos pobres

na dor e aflições,

vinde encher de gozo

nossos corações.

Lavai nossas manchas,

a aridez regai,

sarai os enfermos

e a todos salvai.

MMA

grão Vasco, Pentecostes, 

1534-35
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Paróquia de Nossa Senhora da Areosa

Celebração do Culto Público  
no contexto da pandemia COVID-19 

Orientações da Comissão Permanente 
do Conselho Paroquial de Pastoral, 

com base nas orientações da Diocese 
do Porto, Conferência Episcopal 

e Direcção-Geral da Saúde

aNtes Da missa
1. a entrada na igreja será feita exclusivamente 
pela porta principal, existindo no tapa-vento uma 
porta para entrada e uma porta para saída devida-
mente identificadas e permanentemente abertas 
para que não se toque nos puxadores.
2. Haverá um grupo de acolhimento composto por 
4 pessoas, 2 no exterior, junto ao tapa-vento, e 2 
no interior da igreja, junto da porta de entrada, 
privilegiando-se este serviço com o agrupamento 
de escuteiros.
3. os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da 
igreja com um produto desinfetante. caso não te-
nham o pessoal, existirá um dispensador na porta 
principal.
4. É obrigatório o uso de máscara, a qual só de-
verá ser retirada no momento da receção da co-
munhão eucarística.
5. o acesso dos fiéis às Missas dominicais, às 
celebrações da Palavra e a outros atos de culto 
será limitado no número de participantes, que 
na nossa igreja será de 102 na igreja e 27 no 
coro alto, podendo aumentar no caso de pes-
soas que coabitem.
6. deve respeitar-se a distância mínima de segu-
rança entre participantes de modo que cada fiel 
disponha, só para si, de um espaço mínimo de 
4m2. os lugares onde se devem sentar estará as-
sinalado com um autocolante “o seU lUgar”. a 
regra do distanciamento não se aplica a pessoas 
que vivam na mesma casa.
7. Para descongestionar a igreja com maior 
afluên cia de fiéis, podemos ponderar a celebra-
ção de mais eucaristias, a celebração no Mul-
tiusos, e poderemos oferecer celebrações sem o 
sacerdote, com distribuição da comunhão, nas 
condições previstas.
8. sempre que a meteorologia o permita e haja 
espaços adequados, podemos ponderar a possibi-
lidade de celebrar atos de culto ao ar livre.
9. em cada eucaristia deverá haver 1 Mestre de 
cerimónias que, juntamente com o celebrante, 
assegura o cumprimento de todas as regras de-
finidas pela diocese, a conferência episcopal e 
a d.g.s.

DUraNte a missa
10. os fiéis ocupam os lugares previstos, 
mantendo as distâncias estabelecidas, sob a 
supervisão da equipa de acolhimento. Não se 
separam as famílias ou os que vivem na mesma 
casa. as primeiras pessoas a entrar devem ocupar 
os lugares mais distantes da porta de entrada e as 
famílias sentadas preferencialmente nos bancos 
do lado direito da igreja.
11. os fiéis que sintam algum mal-estar duran-
te a celebração devem ser acompanhados pela 
equipa de acolhimento para o exterior da igre-
ja e contactado o 112. será colocada na sala de 
acolhimento ao Fundo da igreja uma cadeira de 
rodas, luvas e mascaras protetoras bem como de-
sinfetante.
12. Habitualmente, além do sacerdote e diácono, 
poderá haver no máximo 2 acólitos para que se 
cumpram as regras do distanciamento no altar, os 
acólitos devem sentar-se 1 na zona do sacerdote 
e outro na zona junto do sacrário.
13. Podem também intervir no máximo 3 leitores 
que devem sentar-se nos bancos laterais do altar.
14. Para a dinamização musical das celebrações 
recomenda-se que haja um número adequado 
de cantores não superior a 6, acompanhados por 
piano ou órgão ou guitarra, no máximo 2. Não é 
permitido instrumentos de sopro. caso seja neces-
sário maestro, carece que este fique a 2 metros dos 
restantes elementos.
15. os leitores e cantores desinfetarão as mãos an-
tes e depois de tocarem no ambão ou nos livros.
16. as folhas de cânticos devem ser individuais 
e não haverá folha de cânticos para a assembleia 
nem se distribuirão desdobráveis com as leituras 
ou qualquer outro objeto ou papel.
17. os recipientes para recolher a coleta não se 
passarão no momento do ofertório, mas à saída 
estará uma caixa para a colocação das ofertas, 
podendo estar no local um elemento da equipa de 

acolhimento. a recolha destas ofertas deve ser feita 
com a utilização de luvas e máscara, e desinfetadas 
antes da contagem.
18. acólitos ministrantes e outros colaboradores da 
igreja, equipados com máscaras e luvas descartáveis, 
devem manusear e limpar os utensílios litúrgicos, e 
secá-los com toalhas de papel, não reutilizáveis.
19. o sacerdote e o diácono, se estiver presente, 
desinfetarão as mãos antes da apresentação dos 
dons. apenas o sacerdote e o diácono pegam nas 
oferendas e nos vasos sagrados.
20. Na apresentação dos dons, seja o sacerdote 
ou o diácono a ir buscar as alfaias à credência, 
ou um acólito pega no tabuleiro com as alfaias, 
leva-o junto do altar e apresenta-o ao diácono 
ou sacerdote para este preparar o altar. o acóli-
to não toca nas alfaias.
21. o cálice e a patena deverão estar cobertos com 
a respetiva pala, apenas se destapando quando o 
sacerdote celebrante os toma nas suas mãos para a 
consagração; as píxides devem manter-se fechadas 
com a respetiva tampa.
22. o gesto de paz, que é facultativo, continua 
suspenso.
23. Na procissão para a comunhão, os fiéis de-
vem respeitar o distanciamento aconselhado. 
a equipa de acolhimento ajudará para que se 
cumpra este distanciamento coordenando a sa-
ída dos bancos.
24. sendo inevitável uma maior proximidade, os 
ministros que a distribuem usarão máscara. os mi-
nistros da comunhão que sejam pessoas de risco, 
definidas pela d.g.s., pela idade ou doenças, de-
vem abster-se de praticar este Ministério.
25. o diálogo individual da comunhão (— «corpo 
de cristo». — «amen.») pronunciar-se-á de forma 
coletiva depois da resposta «senhor, eu não sou 
digno...», distribuindo-se a eucaristia em silêncio.
26. Na receção da comunhão, observem-se as nor-
mas de segurança e de saúde, nomeadamente em ▷ 

Esquema para a participação na Comunhão e saída da Igreja

(continua na p. 7)



COVID-19

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

ORAÇÃO SEGURA
SIGA AS SEGUINTES
RECOMENDAÇÕES

2 metros

2 metros

DURANTE O CULTO
MANTENHA SEMPRE 
UMA DISTÂNCIA DE 2 METROS 
ENTRE SI E AS PESSOAS
DO LADO, FRENTE E TRÁS

A PESSOAS QUE COABITAM 
NÃO NECESSITAM MANTER 
A DISTÂNCIA DE 2 METROS 
ENTRE ELAS



COVID-19

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

PASSOS NECESSÁRIOS
PARA COMUNGAR
SIGA AS SEGUINTES
RECOMENDAÇÕES

HIGIENIZAR AS MÃOS COM UMA 
SOLUÇÃO À BASE DE ÁLCOOL

VOLTAR A COLOCAR A MÁSCARA

RECEBER A HÓSTIA E 
LEVAR DE IMEDIATO À BOCA

HIGIENIZAR AS MÃOS COM UMA 
SOLUÇÃO À BASE DE ÁLCOOL

BAIXAR A MÁSCARA 2 PESSOAS 
ANTES DA SUA VEZ DE COMUNGAR

MANTER 2 METROS 
DE DISTÂNCIA NA FILA

2 metros 2 metros 2 metros 2 metros

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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“Felizes os convidados...”

F elizes somos nós, que podemos receber o 

corpo e o sangue de Nosso senhor Jesus cristo. 

Felizes somos nós, que estando em graça, 

comungamos plenamente com Jesus eucarístico, e 

nos tornamos sua morada.

Que estejamos sempre abertos e dispostos a receber 

Jesus e honrar seu santo nome!

os que realmente receberam a remissão do pecado 

com grande gratidão estão mais que felizes a 

dedicarem-se ao senhor que se dedicou a si mesmo 

por nós.

Vamos viver na fé e na alegria à maneira de Jesus 

ressuscitado. e vivamos sempre na alegria de ter Jesus 

entre nós.

• João 16,16-20

Estareis tristes, mas a vossa tristeza  

converter-se-á em alegria.

a vida cristã está sempre marcada por esta “luta” 

entre a certeza que Jesus está presente na nossa vida e 

a sensação que ele está ausente.

Confirma-nos na unidade, Senhor.

Unidos pelo Corpo de Jesus, chamados a participar 

da tua mesa, ajuda-nos a seguir os teus caminhos de 

fé e de esperança.

Converte-nos para irradiarmos no mundo a 

confiança e a alegria.

• João 16,20-23a

ninguém vos pode tirar a alegria.

Nesta aventura de ter Jesus no coração, de lutar a seu 

lado para construir a civilização do amor, ferimos 

muitas vezes as mãos e o rosto, e o coração pode ficar 

mergulhado em amargura.

Mesmo assim, podemos experimentar que a luz do dia 

de Páscoa não se apaga nunca.

Quero dizer-te “sim”, meu Jesus!

Sim, acredito que posso ser feliz, aqui e agora,  

neste chão.

Sim, acredito que na tua alegria posso superar os 

ódios e construir uma paz que dure.

Sim, acredito que a miséria pode ser vencida e que o 

Reino vai acontecendo já.

Sim, acredito que ninguém me pode tirar a alegria 

porque sei que Tu nunca desistes de mim.

AC

▷ relação ao distanciamento físico entre os co-
mungantes e à higienização das mãos. existirão 
3 locais com uma mesa à frente que obrigam 
ao distanciamento e indicam o local da comu-
nhão. caso seja necessário usar o coro, existirá 
também uma mesa.
27. continua a não se ministrar a comunhão 
na boca e pelo cálice. eventuais concelebrantes 
e diáconos comungam do cálice por intinção.
28. No caso de o sacerdote celebrante ser mais 
idoso ou pertencer a algum grupo de risco, 
deve ser substituído, na distribuição da comu-
nhão, por algum diácono ou ministro extraor-
dinário.
29. as regras relativas à higiene e ao distan-
ciamento entre participantes aplicam-se, de 
igual modo, às demais ações litúrgicas e aos 
outros atos de piedade.

Depois Da missa
30. a equipa de acolhimento ajudará os fiéis a 
deixarem a igreja, no respeito pelas regras de 
distanciamento, e não se aglomeram diante da 
igreja. as primeiras pessoas a sair devem ser 
as que estão mais próximas da porta de saída.
31. após a Missa, proceda-se ao arejamento 
da igreja durante pelo menos 30 minutos, e 
os pontos de contacto (vasos sagrados, livros 
litúrgicos, objetos, bancos, puxadores e maça-
netas das portas, instalações sanitárias) devem 
ser cuidadosamente desinfetados, pedindo-se 
a colaboração de equipas voluntárias.

Nota final. caso seja necessário, poderão 
eventualmente celebrar-se no Multiusos (ca-
pacidade 50 pessoas) outras eucaristias com 
intervalo de 30 minutos. a decisão depende-
rá do número de pessoas que não teve lugar 
na igreja e não consegue vir noutro horário,

Aprovado pela Comissão Permanente do 
Conselho Paroquial de Pastoral no dia 

21–05–2020

Caso não venham ainda a surgir indi-
cações em contrário, as celebrações 
presenciais da eucaristia irão ser reto-
madas na nossa igreja no próximo dia 
30 de maio (sábado) – recomendamos a 
todos os leitores que se mantenham 
atentos às informações divulgadas na pá-
gina do Facebook da Paróquia da areosa 

(facebook.com/igrejansareosa/)

Celebração do Culto Público no contexto da 

pandemia COVID-19 (continuação da p. 4)

F

www.facebook.com/igrejansareosa
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encontram-se nesta coluna informações sobre 

as actividades à distância que as instituições da 

igreja têm estado a desenvolver durante o surto de 

coVid-19 (pode consultar-se informação adicional 

e sempre actualizada no portal da agência ecclesia 

em www.agencia.ecclesia.pt):

celebrações na Paróquia de n.s. da areosa

sábados, 19h00 – eucaristia Vespertina

domingos, 10h00 – celebração da Palavra, em 

conjunto com as atividades da catequese

as celebrações são transmitidas em directo 

nos portais da paróquia no Facebook e no 

Youtube e podem ser vistas em diferido no site 

da Paróquia em www.paroquia-areosa.pt ou no 

canal 654100, no Meo Kanal, pelos assinantes 

dos serviços de televisão Meo

celebração do Terço na Paróquia de  

n.s. da areosa

sexta-feira, dia 29 de Maio, pelas 21h30 

(Jovens), transmitida em directo nos portais da 

paróquia no Facebook e no Youtube

missa diária com o Papa

o Papa Francisco celebra diariamente a 

eucaristia na capela da casa santa Marta 

(6h00 em Portugal), transmitida através do 

canal Youtube do Vaticano em www.youtube.

com/vatican

missas

o portal da agência ecclesia coloca 

diariamente em destaque as várias 

transmissões de eucaristias, assim como 

subsídios de oração e de formação religiosa

missas Dominicais

10h30 – rTP

11h00 – TVi

11h00 – rádio renascença

19h15 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

missas de segunda a sexta

9h00 – TV canção Nova (Nos/canal 186,  

Meo/canal 182)

11h00 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

12h00 – capela do grupo renascença 

Multimédia

19h15 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

Celebrações à distância em tempo 
de confinamento domiciliário

o período para submeter o irs 2019 decorre de 1 de abril até 30 de junho de 2020.
ajude indicando o número de contribuinte de uma das nossas instituições!

registe o número de contribuinte de uma das instituições da sua paróquia!
• 501 195 246 – Paróquia de N. Sra. da Areosa
• 501 415 793 – Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII
• 501 426 450 – Centro Social da Paróquia da Areosa

aJUDaR a cUSTo ZERo

Oração do Terço pela Cidade da Virgem
31 de Maio de 2020

No domingo 31 de Maio, pelas 20h30, tem início na Praça Marquês de Pombal uma procissão especial 
em tempo de pandemia. Numa organização das vigararias da cidade do Porto e na impossibilidade de se 
realizar a habitual Procissão da luz no final do mês de Maio, o bispo do Porto percorrerá as ruas da cidade 
da Virgem com a imagem de Nossa senhora de Fátima. Haverá seis paragens, nas quais d. Manuel linda 
rezará um mistério do Terço em cada uma. Na última paragem será o momento das três ave-marias finais 
e de uma oração pelos doentes e profissionais de saúde.

a segunda paragem da procissão irá ocorrer junto à igreja da areosa, pelo que está convidada toda a 
comunidade a colocar velas nas suas varandas, assim como os moradores da rua de costa cabral, a partir 
da rua das Mercês, da rua da igreja da areosa e da rua dr. eduardo santos silva (prédios junto à igreja) 
a vir à janela lançando pétalas à passagem de Nossa senhora. a imagem irá parar junto da Torre do sino 
da nossa igreja, onde o nosso Bispo rezará um mistério do Terço. os fiéis que desejarem poderão estar 
presentes no passeio, mas deverão respeitar as distâncias de segurança em vigor.

(Informação: Voz Portucalense)

www.agencia.ecclesia.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
https://www.youtube.com/channel/UCnLuHS9lq9Sfj5mE1VPk_yw
http://www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
https://www.youtube.com/channel/UCnLuHS9lq9Sfj5mE1VPk_yw
http://www.youtube.com/vatican
http://www.youtube.com/vatican
http://www.rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://rr.pt/
https://rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg


EvAngElho SEgunDo São João
(Jo 20,19-23)

« Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:  
Recebei o Espírito Santo »

TexTos l iTúrgicos

solenIDaDe Do PenTecosTes · ano a · 31–05–2020
Actos dos Apóstolos 2,1-11 – Salmo 103(104),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 (R. 30) – I Carta aos Coríntios 12,3b-7.12-13 – S. João 20,19-23

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos

«se Me amardes, guardareis os meus mandamentos.
e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito,
para estar sempre convosco:
ele é o espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece,
mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós.
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós.
daqui a pouco o mundo já não Me verá,
mas vós ver-Me-eis, porque eu vivo e vós vivereis.
Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai
e que vós estais em Mim e eu em vós.
se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama.
e quem Me ama será amado por meu Pai,
e eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».

Palavra da salvação

Comentário
Chegou a hora de Jesus partir. Mas o amor não parte, não conhece separações, não sabe distâncias. “Se me 
tendes amor, guardareis os meus mandamentos”. Fidelidade é prova de amor. Se amamos a Deus, exprimi-
mos esse amor cumprindo a sua vontade. Fidelidade é a força de amar e ser e amado. A fidelidade chama-se 
perseverança. “Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito”. Cristo promete -nos o Espírito Santo. O seu 
nome é Paráclito, que significa Advogado, Defensor, Consolador, Conselheiro. O Espírito Santo é a divina 
intimidade, feito amor e presença. “Espírito da Verdade, que o mundo não conhece”. Chama-se Espírito da 
Verdade, porque é o Espírito de Cristo, a Verdade total. Do Espírito Santo nos vem a audácia da esperança, a 
capacidade de amar. “Tudo posso naquele que me conforta”, diz S. Paulo.

missas ao sábado

11h00 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

12h00 – capela do grupo renascença 

Multimédia

19h00 – TV canção Nova (Nos/canal 186, 

Meo/canal 182)

Terço

18h30 – rádio renascença

18h30 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

21h30 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

evangelhos em língua gestual portuguesa

Textos dos evangelho de cada domingo com 

interpretação em língua gestual portuguesa

laboratório da Fé

reflexões sobre a liturgia dominical e propostas 

das comunidades paroquiais

evangelho do dia

o texto do evangelho do dia na internet

liturgia das Horas

08h30 – laudes do carmelo de Fátima

18h15 – Vésperas do carmelo de Fátima

22h00 – completas do carmelo de Fátima

iBreviary

aplicação com a liturgia das Horas, liturgia da 

Palavra e liturgia eucarística

ora Pois

Podcast com reflexões para o tempo da 

Quaresma dos Missionários Passionistas

Passo a rezar

Momentos de reflexão e meditações para o 

terço, via-sacra e outras ocasiões

click to pray

rezar ao longo do dia

encontros da Quaresma – ao Ritmo  

de Deus

o portal Ponto sJ divulga as conferências de 

preparação para a Páscoa em áudio.

10 minutos com Jesus

gravações diárias de sacerdotes para ajudar a 

rezar (Whatsapp, Podcast e ivoox)

santuário de Fátima

ligação permanente à capelinha das aparições

adoração ao santíssimo

a TV canção Nova (Nos/canal 186,  

Meo/canal 182) transmite uma hora de 

adoração ao santíssimo de segunda a sexta 

(exceto quinta) às 10h00

(informação: Paróquia da areosa e  

agência ecclesia)
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gustave doré, A Descida do Espírito 

Santo, gravura incluída na chamada 

“Bíblia de Tours”, 1866

https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://rr.pt/
https://rr.pt/
http://www.rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/watch?v=LKTsrvSW_6c&list=PLG68C8mrFzfRpGhVgx-xuLXddvHjzPtlf
https://laboratoriodafe.pt/
https://evangelhododia.pt/
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
http://www.ibreviary.com/m2/breviario.php?lang=pt
https://podtail.com/pt-PT/podcast/ora-pois/
https://www.passo-a-rezar.net/
https://clicktopray.org/pt-pt/
https://pontosj.pt/especial/conf/?fbclid=IwAR1fwqOf0Ky8hoE8LhFMASk0WtoMFvxzAKlc8WN5zO0R6a3YIbHWGPNwa_I
https://10minutoscomjesus.org/
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
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eUCarist ias para 30  e  31  De maio

sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00

Nas páginas 8 e 9 deste boletim encontram -se 
diversas informações sobre celebrações litúrgicas e 
actividades à distância, assim como ligações para 
ferramentas on-line de apoio a todos os fiéis.

o atendimento presencial da secretaria é 
retomado no dia 25 de Maio, mas o contacto 
preferencial continua a ser através dos seguintes 
endereços de e-mail:
secretaria@paroquia-areosa.pt
igreja@paroquia-areosa.pt

o nosso pároco continua disponível através  
do número 225 499 333, assim como do mail 
diz@paroquia-areosa.pt

em situações urgentes poderá recorrer também ao 
número 968 137 786.

Perante a situação de calamidade que 
atravessamos, exortamos toda a comunidade 
paroquial a seguir criteriosamente as instruções 
das autoridades competentes.

CoNtaCtos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa/

iNst itUições Da paróqUia

Centro social areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
www.pioxii.pt
escola de música santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

Corpo NaCioNal De esCUtas

agrupamento 740-areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org

•

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

Caso não venham ainda a surgir indi-
cações em contrário, as celebrações 
presenciais da eucaristia irão ser reto-
madas na nossa igreja no próximo dia 
30 de maio (sábado) – recomendamos a 
todos os leitores que se mantenham 
atentos às informações divulgadas na pá-
gina do Facebook da Paróquia da areosa 

(facebook.com/igrejansareosa/)

d

Fala o PaPa FraNcisco

HomIlIa

solenidade do Pentecostes, ano a

Praça de s. Pedro, Vaticano

4 de Junho de 2017

« A nossa oração ao Espírito Santo  
é pedir a graça de nos preocuparmos  

com a unidade entre todos, de anular as 
murmurações que semeiam cizânia  

e as invejas que envenenam »

chega hoje ao seu termo o tempo de Páscoa, desde 
a ressurreição de Jesus até ao Pentecostes: cinquenta 
dias caraterizados de modo especial pela presença do 
espírito santo. de facto, o dom pascal por excelên-
cia é ele: o espírito criador, que não cessa de realizar 
coisas novas. as leituras de hoje mostram-nos duas 
novidades: na primeira, o espírito faz dos discípulos 
um povo novo; no evangelho, cria nos discípulos um 
coração novo.

Um povo novo. No dia de Pentecostes o espírito 
desceu do céu em «línguas, à maneira de fogo, que 
se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. 
Todos foram cheios do espírito santo e começaram a 
falar outras línguas» (At 2,3-4). com estas palavras, 
é descrita a ação do espírito: primeiro, pousa sobre 
cada um e, depois, põe a todos em comunicação. a 
cada um dá um dom e reúne a todos na unidade. Por 
outras palavras, o mesmo espírito cria a diversidade e 
a unidade e, assim, molda um povo novo, diversificado 
e unido: a Igreja universal. em primeiro lugar, com fan-
tasia e imprevisibilidade, cria a diversidade; com efeito, 
em cada época, faz florescer carismas novos e varia-
dos. depois, o mesmo espírito realiza a unidade: liga, 
reúne, recompõe a harmonia. «com a sua presença e 
ação, congrega na unidade espíritos que, entre si, são 
distintos e separados» (cirilo de alexandria, Comentá-
rio ao Evangelho de João, xi, 11). e desta forma temos 
a unidade verdadeira, a unidade segundo deus, que 
não é uniformidade, mas unidade na diferença.

Para se conseguir isso, ajuda-nos o evitar duas 
tentações frequentes. a primeira é procurar a diversi-
dade sem a unidade. sucede quando se quer distinguir, 
quando se formam coligações e partidos, quando se 
obstina em posições excludentes, quando se fecha nos 
próprios particularismos, porventura considerando-se 
os melhores ou aqueles que têm sempre razão — são 
os chamados “guardiões da verdade”. desta maneira 
escolhe-se a parte, não o todo, pertencer primeiro a 
isto ou àquilo e só depois à igreja; tornam-se «adep-
tos» em vez de irmãos e irmãs no mesmo espírito; cris-
tãos «de direita ou de esquerda» antes de o ser de 
Jesus; inflexíveis guardiões do passado ou vanguardis-
tas do futuro em vez de filhos humildes e agradecidos 
da igreja. assim, temos a diversidade sem a unidade. 
Por sua vez, a tentação oposta é procurar a unidade 

sem a diversidade. Mas, deste modo, a unidade torna-
-se uniformidade, obrigação de fazer tudo juntos e 
tudo igual, de pensar todos sempre do mesmo modo. 
assim, a unidade acaba por ser homologação, e já não 
há liberdade. ora, como diz são Paulo, «onde está o 
espírito do senhor, aí está a liberdade» (2 Cor 3,17).

então a nossa oração ao espírito santo é pedir 
a graça de acolhermos a sua unidade, um olhar que, 
independentemente das preferências pessoais, abraça 
e ama a sua igreja, a nossa igreja; pedir a graça de nos 
preocuparmos com a unidade entre todos, de anular 
as murmurações que semeiam cizânia e as invejas que 
envenenam, porque ser homens e mulheres de Igreja 
significa ser homens e mulheres de comunhão; é pedir 
também um coração que sinta a igreja como nossa 
Mãe e nossa casa: a casa acolhedora e aberta, onde se 
partilha a alegria multiforme do espírito santo.

e passemos agora à segunda novidade: um 
coração novo. Quando Jesus ressuscitado aparece 
pela primeira vez aos seus, diz-lhes: «recebei o espí-
rito santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, 
ficarão perdoados» (Jo 20,22-23). Jesus não con-
denou os seus, que o abandonaram e renegaram 
durante a Paixão, mas dá-lhes o espírito do perdão. o 
espírito é o primeiro dom do ressuscitado, tendo sido 
dado, antes de mais nada, para perdoar os pecados. 
eis o início da igreja, eis a cola que nos mantém uni-
dos, o cimento que une os tijolos da casa: o perdão. 
com efeito, o perdão é o dom elevado à potência 
infinita, é o amor maior, aquele que mantém unido 
não obstante tudo, que impede de soçobrar, que 
reforça e solidifica. o perdão liberta o coração e per-
mite recomeçar: o perdão dá esperança; sem perdão, 
não se edifica a igreja.

o espírito do perdão, que tudo resolve na 
concórdia, impele-nos a recusar outros caminhos: 
os caminhos apressados de quem julga, os caminhos 
sem saída de quem fecha todas as portas, os cami-
nhos de sentido único de quem critica os outros. ao 
contrário, o espírito exorta-nos a percorrer o caminho 
com duplo sentido do perdão recebido e do perdão 
dado, da misericórdia divina que se faz amor ao pró-
ximo, da caridade como «único critério segundo o 
qual tudo deve ser feito ou deixado de fazer, alterado 
ou não» (isaac da estrela, discurso 31). Peçamos a 
graça de tornar o rosto da nossa Mãe igreja cada vez 
mais belo, renovando-nos com o perdão e corrigindo-
-nos a nós mesmos: só então poderemos corrigir os 
outros na caridade.

Peçamos ao espírito santo, fogo de amor que 
arde na igreja e dentro de nós, embora muitas vezes 
o cubramos com a cinza das nossas culpas: «espírito 
de deus, senhor que estais no meu coração e no 
coração da igreja, Vós que fazeis avançar a igreja, 
moldando -a na diversidade, vinde! Precisamos de Vós, 
como de água, para viver: continuai a descer sobre nós 
e ensinai-nos a unidade, renovai os nossos corações 
e ensinai-nos a amar como Vós nos amais, a perdoar 
como Vós nos perdoais. amen». ☐

www.facebook.com/igrejansareosa

