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Vinde, Espírito Santo, Encher os Corações Humanos e Renovar a Terra

Hoje, a Igreja celebra a festa de Pentecos-
tes, a festa do Espírito Santo que Jesus 
nos envia de junto de Deus Pai. Festa que 
é  memória e profecia,  celebração e invo-
cação,  dom e  doação,  comunhão e mis-
são. Os narradores do acontecimento, Lu-
cas e João, situam-no em datas diferentes. 
João faz-nos uma apresentação sóbria na 
tarde do  domingo da  ressurreição; e  Lu-
cas, passados cinquenta dias, quando os 
judeus  vinham a Jerusalém para a come-
moração da entrega da Lei no Sinai e do 
selo da aliança de Deus com o seu povo.
Ambos convergem na novidade feliz de 
que o Espírito se manifesta aos discípulos 
e lhes concede a abundância dos seus 
dons, dons que hão-de dar frutos ao longo 
dos tempos nas diversas culturas. Com o 
esforço  humano. Deus nunca nos dispen-
sa. Dons que, sendo diferentes, se harmo-
nizam e enriquecem na comunhão. De 
contrário, nega-se o dom maravilhoso que 
nos manifesta: Fonte da diversidade na 
comunhão da unidade. Dar rosto vivível e 
atraente e esta realidade constitui um ver-
deiro desafio à Igreja de todos/as que 
somos nós  e aos seus  mais directos res-
ponsáveis.
O Papa Francisco ao receber os membros 
da  «Associação Logia» da Bélgica, dirige-
-lhes uma  mensagem cheia de são realis-
mo e grande sabor espiritual. Refere que a 
chave da vida dos crentes é o Espírito 
Santo que os incumbe de “fazer viver a 
comunhão das  diferenças”, “de desenvol-
ver laços de fraternidade”. Ele é “o mestre 
do projeto” e quer “fazer crescer, com o 
vosso testemunho de vida, uma cultura de 
encontro e de diálogo no meio da socieda-
de”.
A contra-luz  fica uma  leitura da  situação 
atual marcada pelo monólogo de surdos, 
pelo desencontro, pela anarquia moral e 

P. Georgino Rocha
dispersão de  valores, pelo figurino da uni-
formidade e do egoísmo individualista, e 
por tantos outros sinais que ensombram a 
nossa  comum humanidade e somos cha-
mados a debelar. Façamos nosso o verso 
magistral de Fernando Pessoa: “Deus 
quer, o homem sonha, a obra nasce”e, co-
mo  outrora o  Infante D. Henrique,  lance-
mo-nos em novas ousadias a que o Espíri-
to nos convida.
João 20, 19-23, leitura da missa de hoje, 
faz-nos ver que Jesus ressuscitado-crucifi-
cado concede aos discípulos, homens e 
mulheres, o  Espírito Santo, que é o cons-
trutor da paz, o sopro criador que dá alen-
to à vida humana e seiva a toda a criação, 
a força do perdão que reconcilia e cura 
feridas abertas ou cicatrizadas, o guia do 
projecto de salvação integral que está em 
curso na história até à sua consumação no 
findar dos tempos.
O Espírito Santo não se detém no passado 
por mais venerável que seja, nem foge pa-
ra um futuro de sonhos inacabados, nem 
se deixa configurar pelos sinais místicos 
do ilusório desejado, mas intervém no pre-
sente e suscita a fidelidade criativa dos 
seus agentes, homens e mulheres. É Ele, 
afirma Manicardi, no seu «Comentário à 
Liturgia Dominical e Festiva», p. 88, “que 
articula e ordena na Igreja comunidade e 
pessoa, «todos» e «cada um», os dons e 
funções que enriquecem a mesma Igreja, 
ordena também obediência e criatividade, 
fidelidade e inovação”.
O agir do Espírito realiza-se em círculos 
concêntricos de progressiva abertura. An-
tes de mais no ser humano dotado de uma 
vocação  original chamada  à plenitude. A 
semente da vida divina está em nós, à ma-
neira de germen, a partir da conceção e, 
de modo  singular, do batismo; é alimenta-
da pelas  bênçãos de  Deus recebidas  ao 
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Confissões

- Reunião de Vigararia
A próxima reunião da vigararia de Cascais realizar-se-á 
no próximo dia 25 de maio, na paróquia e será presidida 
pelo Senhor Bispo, Dom Joaquim Mendes.

- Procissão de Velas
Sábado, 26 de Maio, procissão em honra de Nossa 
Senhora de Fátima. Como habitualmente, esta terá o 
seu início às 21h30 na Capela de Nossa Senhora da Luz 
do Livramento, dirigindo-se para a igreja paroquial.

- Festa da Família
Na diocese de Lisboa, no próximo dia 27, celebra-se, 
pela quinta vez, a Festa da Família. O local escolhido é 
o parque verde da várzea, em Torres Vedras. O tema é: 
"Família: da Escuta da Palavra à Transmissão da Fé". O 
Senhor Cardeal Patriarca estará presente e abençoará 
os casais que se inscreverem para celebrar as bodas 
matrimoniais do 10º, 25º e 50º aniversário de matrimó-
nio.

- Solenidade do Ssmo Corpo e Sangue de Jesus
Celebraremos, no próximo dia 31 de Maio, a solenidade 
do Ssmo Corpo e Sangue de Jesus - Corpo de Deus - 
com os seguintes horários: dia 30, missa vespertina às 
19h; dia 31, missas às 9h; 11h30 e 19h.

- Primeiras Comunhões
Às "portas" do mês de Junho, mês do Sagrado Coração 
de Jesus, apelamos à oração unânime de toda a comu-
nidade pelas trinta e seis crianças que frequentam a 
catequese na paróquia e nos colégios Papião, Nicho e 
Príncipes de Aviz  e farão a sua 1ª comunhão, nos dias 
2 e 3 de junho. Destas, duas serão baptizadas.

- Passeio Cultural
O Movimento dos Doentes levará a efeito, no dia 23 de 
Junho, um passeio  cultural a Aveiro. Todos os que qui-
serem  participar deverão adquirir o seu bilhete, no car-
tório, a partir do dia 1 de junho. O custo de cada bilhete 
é de 60€.

- O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 



Alegrai-vos e exultai!
Guilherme d’Oliveira Martins

«Gosto de ver a santidade no povo pacien-
te de Deus: nos  pais que criam os seus fi-

Ecos de uma caminhada... a Fátima!
A Catequese Paroquial

Há vários anos que a Catequese de S. Pe-
dro e S. João do Estoril não ia em peregri-
nação a Fátima.
Este desejo concretizou-se este ano, no 
passado dia 28 de Abril: 37 catequizandos 
(alguns dos quais nunca haviam estado no 
Santuário de Fátima), 10 catequistas e 2 
elementos adultos do coro das 11H30.
Foi, sem dúvida  um momento de enrique-
cimento para a Catequese (catequistas, 
catequizandos e suas famílias) e para a 
própria comunidade paroquial, presente 
nas nossas orações.
Visitámos um museu, rezámos à Mãe do 
Céu na  Capelinha  das  Aparições, visitá-
mos os túmulos dos pastorinhos na Basíli-
ca de  Nossa Senhora  do Rosário. Em Al-
justrel, conhecemos a D. Maria dos Anjos, 
sobrinha da Irmã Lúcia, visitámos a casa 
da Lúcia, e alguns ainda conseguiram visi-
tar a  casa do Francisco e da Jacinta (infe-
lizmente a chuva intensificou-se).
Foi um  dia muito especial. É muito impor-
tante  para nós  enquanto  catequistas po-
dermos  partilhar estes momentos em gru-
po num  local tão especial como o santuá-
rio de Fátima. Os momentos de oração en-
tre todos os grupos e suas catequistas são 
o que mais nos marca! Sem dúvida uma 
experiência a repetir. Partilhamos os teste-
munhos de alguns catequizandos:
1 «Gostei da ida a Fátima, porque foi muito 
fixe!»
2 «Eu adorei a visita a Fátima, porque gos-
to muito do santuário e gostei muito da vi-
sita ao museu.»
3 «Eu gostei de ir a Fátima, porque, de 
uma forma divertida, aprendi mais sobre a 
minha fé em Nossa Senhora.»
4 «Gostei de Fátima, não só de ver o 
Museu Interactivo "O Milagre de Fátima", 
mas também de ter convivido com todos. 
Só não  gostei da  chuva que  nos  atrapa-
lhou.»
5 «Na minha  opinião, ir a  Fátima  foi bas-
tante educativo... fiquei impressionado 
com as promessas [pessoas  percorrendo 
o recinto de joelhos] e gostaria de repetir a 
viagem.»
Não podemos deixar de expressar os nos-
sos sinceros agradecimentos a todos os 
que tornaram possível esta peregrinação. 
O Senhor, Maria Santíssima e S. José a to-
dos abençoe. 

lhos com tanto amor, nos homens e mulhe-
res que trabalham a fim de trazer o pão 
para casa, nos doentes, nas consagradas 
idosas que continuam a sorrir. Nesta cons-
tância de continuar a caminhar dia após 
dia, vejo a santidade da Igreja militante. 
Esta é muitas vezes a santidade “ao pé da 
porta”, daqueles que vivem perto de nós e 
são um reflexo da presença de Deus, ou – 
por outras palavras – da “classe média da 
santidade”». Deste modo se exprime o 
Papa Francisco em Gaudete et Exsultate 
(7), que merece uma  atenção muito espe-
cial, já  que importa  considerar  os exem-
plos de cuidado, de entrega, de gratuitida-
de – muito para além do heroísmo e do 
sublime. Falamos de gente comum, como 
nós, a quem se pede que não descure a 
qualidade de pessoas, cuja dignidade tem 
de ser defendida e preservada. É esta 
preocupação com a proximidade de todos 
que nos conduz a uma ética ao nosso 
alcance, para que a comunidade em que 
vivemos se torne mais humana.
Na Exortação  Apostólica agora saída a lu-
me o Papa é muito claro, ao afirmar: «Dei-
xemo-nos  estimular pelos sinais de santi-
dade que o Senhor nos apresenta através 
dos membros mais humildes deste povo 
que “participam  também da função profé-
tica de  Cristo, difundindo  o seu testemu-
nho vivo, sobretudo pela vida de fé e de 
caridade”. Como  sugere Santa Teresa Be-
nedita da Cruz (Edite Stein), é através de 
pessoas inesperadas que se constrói a 
verdadeira história: “Na noite mais escura, 
surgem os maiores profetas e os santos. 
Todavia a corrente vivificante da vida místi-
ca permanece invisível. Certamente, os 
eventos decisivos da história do mundo fo-
ram  essencialmente  influenciados por al-
mas sobre as quais nada se diz nos livros 
de história. E saber quais sejam as almas 
a quem  devemos  agradecer os aconteci-
mentos decisivos da nossa vida pessoal, é 
algo que só conheceremos no dia em que 
tudo o que está oculto for revelado”» (8). É 
este o mistério  fundamental  com o  qual 
estamos confrontados – a santidade não é 
uma abstração ou uma impossibilidade. É 
um apelo e uma responsabilidade, para to-
dos – a  partir da imperfeição e da perfeti-
bilidade. A possibilidade de contruirmos 
uma sociedade melhor e a capacidade de 
compreendermos a presença de Deus nos 
outros são os elementos essenciais da vo-
cação  humana. E Jesus  Cristo é  o apelo 

longo da vida, sobretudo nos sacramentos 
e na celebração dominical. Esta semente 
só alcança a plenitude no amor que sabe 
amar e fazer-se doação.
O segundo  círculo, que engloba o primei-
ro, refere-se à comunidade cristã: família, 
grupos, associações, paróquias, diocese. 
O Espírito Santo constitui o centro de cada 
uma, sendo as relações interpessoais os 
canais por onde circula a sua vida em nós. 
“Com a  vida de Deus a circular na comu-
nidade, atesta Severino Pérez, na sua pro-
posta  de homília  para hoje,  todos  come-
çam a buscar o bem comum, o bem de 
quem  está  próximo, o bem  dos mais ne-
cessitados”.
O terceiro  abre os horizontes a toda a hu-
manidade,  às criaturas e à criação. O Es-
pírito Santo enche os corações e renova a 
face da terra, como nos recorda a oração 
cristã, a sua onda expansiva atinge toda a 
humanidade. Os  ritos do culto e as doutri-
nas podem  ser desconhecidos, mas a lin-
guagem e o  dinamismo  do amor são uni-
versais. Hoje e sempre, erguem-se como 
luzeiros  da  Igreja  e da  humanidade  ho-
mens e mulheres de todas as condições 
sociais e povos. Também entre nós. É pre-
ciso apreciar a sua acção, conhecer as 
suas vidas. Como Santa Joana Princesa e 
D. Leonor de Avis ou de Lencastre, as 
«Criaditas dos Pobres» e os membros das 
Conferências Vicentinas ou Irmandades 
de Misericórdia, o Padre Américo, o Frei 
Gil e tantos/as outras sem nome público 
na terra, estão tatuados nas mãos de 
Deus.
E uma  pergunta oportuna  surge espontâ-
nea na Festa do Pentecostes: Em qual 
destas esferas está o Espírito Santo a cha-
mar-nos para crescermos em sabedoria e 
bom senso, em relação de proximidade e 
dedicação, em  santidade de vida e de ati-
tudes, em respeito pela criação? E com 
simplicidade humilde e confiante, rezemos 
alguns versos da Sequência da Liturgia 
deste domingo: “Vinde Espírito Santo, 
abrandai durezas para os caminhantes, 
animai os tristes, guai os errantes. Vossos 
sete dons concedei às almas dos que em 
Vós confiam: Virtude na vida, amparo na 
morte, no Céu alegria”. Àmen!

supremo à humanidade concreta. «Sê san-
to, cumprindo  com honestidade e compe-
tência o  teu  trabalho  ao  serviço  dos  ir-
mãos» (14). As “almas sobre as quais nada 
se diz  nos livros  de história” são a verda-
deira  matéria-prima com  que temos de li-
dar – na  sociedade, na economia, na polí-
tica e na cultura. Nada do que é humano 
pode ser estranho à realização da liberda-
de e da responsabilidade. Por isso, São 
João da Cruz escreveu no seu Cântico 
Espiritual, que «preferia evitar regras fixas 
para todos, explicando que os seus versos 
estavam escritos para que cada um os 
aproveitasse “a seu modo”. Pois a vida 
divina comunica-se “a uns duma maneira 
e a outros doutra”» (11). Nem a razão, nem 
o conhecimento, nem a vontade podem 
substituir a generosa procura do amor. É 
na entrega que está o pleno cumprimento 
da lei, já que a fé atua pelo amor.
A  felicidade  e as  bem-aventuranças  tor-
nam-se sinónimos de santidade. Assim, o 
Papa Francisco faz uma circunstanciada 
visitação do Sermão da Montanha como 
apresentação de um elenco de atitudes 
orientadas para a “agapé”, o amor cristão. 
O cristianismo não é uma espécie de ONG 
ou nova ideologia, nem um conjunto de 
boas intenções. A firmeza, a paciência e a 
mansidão têm de ser cultivadas – com 
luta, vigilância e discernimento. Mas que 
não falte a alegria e o sentido de humor 
que se devem ligar à relação íntima de 
amizade que é a oração… «Jesus chama 
felizes os pobres em espírito, que têm o 
coração pobre, onde pode entrar o Senhor 
com a sua incessante novidade» (68).
Do que falamos, de facto, é de um apelo 
sereno, mas muito sério, à liberdade e à 
responsabilidade, à atenção e ao cuidado, 
numa palavra: à  aprendizagem de um ca-
minho generoso e empenhado no sentido 
do respeito mútuo, da amizade e do amor 
cristão. E o certo é que este desafio refere-
-se a todos os homens e mulheres de boa 
vontade – e não apenas a alguns!… E não 
esqueçamos  na vida  política, a canoniza-
ção de Tomás More, autêntico símbolo de 
retidão e  de defesa  do  bem  comum, se-
gundo  a  força  e  a  coerência  das  bem-
-aventuranças, bem como os processos de 
beatificação, que correm os seus termos – 
de  Robert Schuman, um dos  pais funda-
dores das Comunidades Europeias, e de 
Giorgio La Pira, deputado italiano e sínda-
co da cidade de Florença.


