












Do Evangelho de São João

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».

Actos 8, 5-8. 14-17    Salmo 65 (66) 
1 Pedro 3, 15-18      João 14, 15-21
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“Não vos deixarei órfãos…”              (Jo 14, 15)
1. Continuamos a escutar o discurso de 
despedida de Jesus, no qual diz claramente: 
“Daqui a pouco o mundo já não me verá” (Jo 
14, 19). Podemos pressentir a tristeza dos 
discípulos. Uma sensação de vazio começa a 
apoderar-se dos seus frágeis corações. É 
então que o Mestre sente necessidade de os 
consolar, prometendo-lhes que não ficarão 
sós. Ele vai partir, mas não os deixará ór-
fãos. Por momentos poderão deixar de o ver, 
mas promete voltar ‘para junto’ dos seus 
discípulos. E diz-lhes claramente “ver-Me-eis, 
porque Eu vivo e vós vivereis” (v. 19). Uns dias 
mais tarde, no momento da Ascensão ao céu, 
recordar-lhes-á que estará sempre com eles 
“até ao fim dos tempos” (Mt 28, 20). E para 
além da sua presença, real mas invisível, 
promete-lhes o auxílio do Espírito Santo, que 
será “outro Paráclito” (Jo. 14, 16). Mas que 
significa esta expressão?




2. Na Última Ceia Jesus faz referência ao Espírito 
Santo por cinco vezes. No Evangelho deste domingo, o 
Evangelista João, para esclarecer a função do Espírito 
Santo, recorre a uma palavra grega que não existia na 
tradição judaica: ‘paráclito’. É um termo grego 
complexo, que equivale ao termo latino ‘ad-vocatus’, 
isto é, advogado. Este termo grego tem múltiplos 
significados: advogado, defensor, porta-voz, guia, 
protector, consolador. Contudo, a expressão que 
melhor pode explicar o sentido de paráclito é esta: 
‘aquele que é chamado a estar ao lado de quem se 
encontra em dificuldade’. Portanto o evangelista João 
apresenta o Espírito Santo como um modo novo de 
Jesus estar ao lado dos discípulos, uma presença 
pessoal de Cristo nos momentos de dificuldade. Por 
outras palavras, o Espírito Santo será a presença 
permanente do próprio Jesus, primeiro Paráclito, o 
primeiro defensor. 
3. Cumprida a missão de Jesus, o Pai envia o Espírito 
Santo como o outro Defensor, o Consolador. Assim se 
estabelece entre a Santíssima Trindade e os discípulos 
uma relação íntima de reciprocidade: “Eu estou no 
meu Pai, vós em mim e eu em vós” (Jo 14, 20). Mas tudo 
isto depende de uma condição que Cristo põe 
claramente no início: “Se me amardes…” (Jo 14, 15). 
Significa que tudo depende do ‘Sim’ que dermos a este 
amor que Jesus nos tem. E esta mesma condição volta 
a ser repetida: “Quem me ama será amado por meu 
Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele” (Jo 14, 21). 
Sem o amor a Jesus, que se manifesta na observância 
dos seus mandamentos, a pessoa exclui-se do 
encontro com Deus e começa a encerrar-se em si 
mesma, perdendo a capacidade de se relacionar com 
Deus. Por isso, resta-nos fazer a pergunta: como 
amamos nós a Deus?
Senhor Jesus, tu conheces o meu frágil coração. 
Sabes que nem sempre te amo como tu queres. 
Apesar disso, sei que continuas a estar ao meu 
lado em todos os momentos. Quero amar-te, 
mas preciso que enchas o meu coração com a 
força do Espírito Santo. Amén.
Evangelho da Solenidade da Ascensão do Senhor:  João 16, 23b-28

Papa Francisco:
“Saúdo os ouvintes 
de língua portuguesa e, 
neste dia treze de maio, 
a todos encorajo 
a conhecer e seguir 
o exemplo da 
Virgem Maria. 
Para isso procuremos 
viver este mês 
com uma oração diária 
mais intensa e fiel, 
em particular 
rezando o terço, 
como recomenda a Igreja, 
obedecendo a um desejo 
repetidamente expresso 
em Fátima 
por Nossa Senhora. 
Sob a sua proteção, 
vereis que os sofrimentos 
e as aflições da vida 
serão mais suportáveis. 
Hoje, gostaria 
de me abeirar, 
com o coração, 
à diocese de Leiria-Fátima, 
ao Santuário de 
Nossa Senhora. 
Saúdo todos 
os peregrinos que 
lá estão em oração; 
saúdo o Cardeal Bispo, 
saúdo a todos. 
Todos unidos a 
Nossa Senhora, 
para que nos acompanhe 
neste caminho de 
conversão diária 
rumo a Jesus. 
Que Deus vos abençoe!

Audiência Geral, 13.05.2020









Cúmulos…
* Era tão robusto, tão robusto, que em vez 
de dizer “tim-tim por tim-tim”, dizia “tão-
tão por tão-tão”!

* Era um senhor tão delgadinho, tão 
delgadinho, que lhe fizeram um fato de 
fazendo de mil listras e sobraram 999!

* Era tão poupado, tão poupado, que 
comprou um automóvel só para não gastar 
as solas dos sapatos!

Ora, veja lá se adivinha?!
1) No Porto estou duas vezes,
em Braga não estou, não!
No norte todos me encontram,
no sul jamais me verão!

2) Para baixo ando sempre, 
para cima nem um passo;
ninguém pensa neste mundo
nos benefícios que eu faço.

Para muitos sou afronta,
mas, faça o que faça,
tenho a plena certeza
de que sem mim ninguém passa. 

3) O que é que só as ovelhas podem ter?

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Lá em casa
- Ó Maria, o rádio anunciou bom tempo 
para hoje, mas tem estado sempre a 
chover…
- Manel, já te disse que o rádio precisa de 
ser arranjado!

Na escola
- Zezinho, quantos dedos temos?
- Quarenta, senhora professora.
- Quarenta? Como assim?
- Então, vinte são meus, e vinte são seus!

No tribunal
Uma antiga actriz, que se preocupava muito 
com o envelhecimento, apareceu muito 
pintada, de mini-saia e fita no cabelo, diante 
do juiz, num julgamento.
- Diga-me a sua idade. - disse o juiz à 
testemunha.
- Sr. Doutor Juiz, nasci em 1980.
Sorridente, logo perguntou o juiz:
- Antes de Crito?!

Na Maternidade
- Já decidi que nome havemos de pôr à 
nossa menina. - disse a jovem mãe.
- E qual escolheste? - pergunta o marido.
- Há-de chamar-se Eufrásia.
O marido, que não gostava da escolha, mas 
também não queria contrariar a esposa, 
disse:
- Óptimo! A primeira rapariga que namorei 
chamava-se Eufrásia!
Depois de um minuto de silêncio, diz ela:
- Parece-me que é melhor chamar-se Isabel, 
que é o nome de minha mãe. 

Soluções do Boletim nº 26 (10.05.2020)
1) a planta dos pés; 2) a neve; 3) Granada; 
4) Gouveia; 5) dificilíssimo; 6) leopardo; 
7) porque é doce; 8) um quarteto musical; 
9) o dia de ontem; 10) buracos.



27.ª Semana da Vida
“A fragilidade humaniza a vida”. Este é o 
tema da Semana da Vida que hoje termina. 
Este tema, escolhido vários meses antes da 
pandemia, ganha novo e maior sentido, pois, 
afinal, estamos todos nesta “maior fragili-
dade” que nos humaniza. 

1.ª Semana “Laudato Si”
O Papa Francisco convidou os católicos a 
celebrar a Semana ‘Laudato Si’, de 16 a 24 
de Maio. Em Portugal diversas iniciativas de 
oração e reflexão online vão assinalar o 5.º 
aniversário desta Encíclica ecológica e 
social. “O grito da terra e o grito dos 
pobres não aguentam mais, disse o Papa 
Francisco. Para ler e ver aqui.

Orientações para a celebração
do culto público no contexto
da pandemia COVID-19
Além das normas para higienização dos 
espaços e das pessoas, do uso obrigatório 
de máscara, e da celebração dos vários 
sacramentos sem contacto físico, a Con-
ferência Episcopal Portuguesa (CEP) reco-
menda às paróquias que constituam 
equipas de acolhimento, assinalem percur-
sos diferenciados para a entrada e a saída 
nas igrejas, que sejam mantidas as portas 
abertas, e haja o “uso generoso da possibi-
lidade de celebrar actos de culto ao ar 
livre”. Além disso lembra e recomenda a 
possibilidade de celebrações litúrgicas sem 
a presença do presbítero. 
A CEP pede aos participantes nas Euca-
ristias que, ao saírem do espaço de culto, 
não se aglomeram diante da igreja” e, após 
a missa, “se proceda ao arejamento da 
igreja durante pelo menos 30 minutos”, e 
se desinfectem cuidadosamente as portas, 
bancos, e outros objectos litúrgicos.

Vale a pena aprofundar…
— “A normalidade antiga não serve 
para o futuro”, afirma o Padre Tony 
Neves, religioso espiritano a residir em 
Roma. Esta semana considerou que o pós-
pandemia deve ser um tempo de 
construção, em vez de um “regresso” ao 
que se vivia anteriormente, seguindo as 
orientações do Papa.  Para ler e ver aqui.

— “Temos à volta de 59 mil pessoas 
a mais do que as 380 mil a quem já 
dávamos ajuda. Para Isabel Jonet “os 
pedidos vão continuar a aumentar”, por 
isso, neste momento é necessário “alertar 
as empresas” que “talvez a maior 
responsabilidade social hoje seja manter o 
emprego”. Para ler aqui.

— “Os enfermeiros e as enfermeiras, bem 
como as parteiras, têm direito e merecem 
ser mais valorizados e envolvidos 
nos processos que dizem respeito à 
saúde das pessoas e da comunidade”, 
escreveu o Papa Francisco, no Dia 
Internacional do Enfermeiro, pedindo a 
valorização da profissão no “momento 
histórico” marcado pela actual emergência 
sanitária mundial.  Para ler aqui.

— As Edições Salesianas estão a divulgar 
diversas propostas para “ajudar as famílias e 
comunidades” a celebrar, meditar e 
aprofundar os Domingos da Páscoa em 
casa. Esta editora explica que o esquema 
tem “uma linguagem simples por-que 
prevê a participação de crianças”. 
Para ler aqui. 

— “Não basta emitir online, tem de 
haver interatividade”, defende o padre 
Júlio Grangeia, presente nas redes sociais 
há mais de vinte anos. Para ler aqui. 

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00
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