
FOLHA
INFORMATIVA

Nº362
ANO XI

23 a 
29
Maio
 2021

SOLENIDADE DO 
PENTECOSTES

LEITURA I: 
ACTOS 2,1-11

SALMO 
103 (104)

REFRÃO: ENVIAI, 
SENHOR, O 

VOSSO ESPÍRITO 
E RENOVAI A 

FACE DA TERRA.

LEITURA II
1 COR 12,3B-

7.12-13

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO 20, 19-23
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Na tarde daquele dia, o primeiro 
da semana, estando fechadas as 
portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, 
veio Jesus, colocou Se no meio deles 
e disse lhes: «A paz esteja convosco». 
Dito isto, mostrou lhes as mãos e o 
lado. Os discípulos ficaram cheios de 
alegria ao verem o Senhor. Jesus disse 

lhes de novo: «A paz esteja convosco. 
Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser lhes 
ão perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes serão retidos».

DO

in Dehonianos

O tema deste domingo é, 
evidentemente, o Espírito Santo. Dom 
de Deus a todos os crentes, o Espírito 
dá vida, renova, transforma, constrói 
comunidade e faz nascer o Homem 
Novo. | O Evangelho apresenta-nos 
a comunidade cristã, reunida à volta 
de Jesus ressuscitado. Para João, 
esta comunidade passa a ser uma 
comunidade viva, recriada, nova, a 
partir do dom do Espírito. É o Espírito 
que permite aos crentes superar o 
medo e as limitações e dar testemunho 
no mundo desse amor que Jesus viveu 
até às últimas consequências. | Na 
primeira leitura, Lucas sugere que 
o Espírito é a lei nova que orienta a 

caminhada dos crentes. É Ele que 
cria a nova comunidade do Povo de 
Deus, que faz com que os homens 
sejam capazes de ultrapassar as suas 
diferenças e comunicar, que une 
numa mesma comunidade de amor, 
povos de todas as raças e culturas.-
Na segunda leitura, Paulo avisa que 
o Espírito é a fonte de onde brota a 
vida da comunidade cristã. É Ele que 
concede os dons que enriquecem a 
comunidade e que fomenta a unidade 
de todos os membros; por isso, esses 
dons não podem ser usados para 
benefício pessoal, mas devem ser 
postos ao serviço de todos.Donativos 
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23 DE MAIO — DOM
Profissão de Fé

15h, Boa Nova
Encerramento do CPM

19h15

29 DE MAIO — SÁB
1ªs Comunhões

11h, 14h30 e 16h30, Boa Nova

30 DE MAIO — DOM
Festa do Pai Nosso

11h30
1ªs Comunhões

16h, Boa Nova

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h



 Papa convida a rezar 
oração dos «porquês»
O Papa Francisco recorda 
experiências dolorosas na oração e 
alerta contra distrações e preguiça 
espiritual
O Papa disse no Vaticano que os 
católicos podem rezar uma oração 
dos “porquês”, perante os momentos 
dolorosos da vida, alertando contra 
distrações e a preguiça espiritual que 
dificultam a vivência espiritual.
“Quando nos zangamos um pouco 
com Deus e começamos a dizer ‘por 
quê?’, estamos a atrair o coração do 
nosso Pai para a nossa miséria, para 
as nossas dificuldades, para a nossa 
vida. Zangar-se com Deus faz bem, 
pois faz despertar a relação de filho 
com o Pai, de filha com o Pai, que nós 
temos de ter com Deus”.
Francisco realçou que a vida espiritual 
de muitos santos incluiu momentos 
de “desolação” e silêncio, convidando 
os católicos a nunca desanimar, neste 
esforço de oração.
“Todos os santos passaram 
por este ‘vale escuro’, e não nos 
escandalizemos se, lendo os seus 
diários, ouvirmos o relato de noites de 
oração sem vontade, vivida sem gosto. 
Temos de aprender a dizer: ‘Ainda 
que Tu, meu Deus, pareças fazer tudo 
para que eu deixe de acreditar em Ti, 
continuo a rezar-te’. Os crentes nunca 
apagam a oração”, indicou.
“Também nós, que somos muito 
menos santos e pacientes do que 
Job, sabemos que no final, no fim 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Na Glória, Jesus já não está sujeito ao 
espaço e ao tempo para se apresentar 

diante dos discípulos. Com a Sua 
ressurreição, todos os obstáculos são 

anulados! O Seu Espírito passa aos 
Apóstolos num simples sopro, invisível 

mas invencível. Assim, mudou a 
história do mundo, mudando a história 

de “Alguns”, e continua presente (na 
Igreja) para poder mudar também a 

história de todos quantos queiram ser 
consolados com a alegria de O ver. 

deste tempo de desolação, em que 
elevamos ao Céu gritos silenciosos 
e muitos ‘porquês’, Deus responder-
nos-á”, apontou.
Francisco destacou que, diante da 
distração, da aridez e da preguiça 
espiritual é preciso “aprender a 
caminhar sempre”.
“O verdadeiro progresso na 
vida espiritual não consiste em 
multiplicar os êxtases, mas em ser 
capaz de perseverar em tempos 
difíceis”.

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Ciência
Enumerada entre os sete dons do Espírito Santo, 
a ciência corresponde à capacidade sobrenatural 
infundida pelo Espírito para estimar e usar 
correctamente as coisas criadas em ordem à 
santificação. Ao dizer sobrenatural, falamos de algo 
diferente da capacidade humana (natural) de conhecer a 
realidade criada e o seu funcionamento próprio. Aquele 
em quem o Espírito Santo foi derramado recebe esse 
olhar capaz de avaliar todas as coisas enquanto meios 
ao serviço da sua própria salvação e santificação e para 
o serviço do Reino de Deus e da sua glória. Podemos 
dizer, por isso, que é através deste dom do Espírito 
Santo que o nosso olhar sobre a realidade em que nos 
movemos e sobre a nossa própria vida ultrapassa o 
horizonte imediato e material em que habitualmente 
se situa. Nesse sentido, aperfeiçoa a fé, conduzindo-
nos a um relacionamento recto com todas as criaturas. 
Faltando este dom, a própria fé se vê ameaçada pela 
forma incorrecta de se relacionar com as criaturas.
Padre João

CPE

- Ajude-nos a ganhar um novo transporte para os nossos idosos
Há mais de um ano que os nossos idosos do Centro de Dia ficaram entregues às suas 
famílias e alguns continuaram a receber os cuidados nos seus domicílios. Os efeitos 
da pandemia da covid-19 são muito visíveis em cada um dos idosos, a nível cognitivo e 
motor.
A possibilidade de frequência do Centro de Dia é crucial para contribuir para um 
envelhecimento ativo, com qualidade, intervenção e participação na comunidade.
Para dar suporte a estes novos desafios uma das primeiras necessidades é assegurar o 
transporte não urgente de doentes de modo a que a frequência do Centro de Dia seja 
possível.
A nossa atual carrinha atingiu o limite depois de muito trabalho e de muitos km’s.
Ajude-nos a conseguir ganhar esta proposta no Orçamento Participativo.
Vote até dia 30 de maio na proposta 25 em OP.CASCAIS.PT
Precisamos do seu voto e dos votos dos seus amigos.
Contamos consigo!

-Precisamos de fraldas!
Todos os meses doamos 1200 fraldas de adulto aos nossos utentes. Ajude-nos a 
conseguir as fraldas (não cueca-fralda) necessárias para todos.
Doe 1 ou mais pacotes de fraldas em www.cpestoril.pt/donativos ou entregue na 
receção do CPE ou entrada da Igreja Sra Boa Nova.

QUAL FOI O TEMA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA JMJ EM 1986?
«Glorificai Cristo Senhor em vossos corações, sempre 

prontos para responder a todo aquele que vos pedir 

a razão da vossa esperança» (1Pe 3, 15). Na primeira 

edição, celebrada a nível diocesano, o Papa João Paulo II 

apresentou a Jornada Mundial da Juventude aos jovens, 

sublinhando que aquele era um dia de esperança.  “Em Jesus Cristo, 

Deus entrou definitivamente na história do homem. Vós jovens, 

deveis encontrá-lo primeiro. Deveis encontrá-lo constantemente. 

A Jornada Mundial da Juventude significa precisamente isto: sair 

ao encontro de Deus, que entrou na história do Homem através do 

Mistério Pascal de Jesus Cristo”, disse naquele Domingo de Ramos, 

23 de março de 1986.


