












Do Evangelho de São João

Na tarde daquele dia, o primeiro 
da semana, estando fechadas as 
portas da casa onde os discípu-
los se encontravam, com medo 
dos judeus,  veio Jesus, apresen-
tou-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 
ser-lhes-ão retidos».
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“Recebei o Espírito Santo…”             (Jo 20, 22)

1. O Pentecostes conclui este tempo de 
celebração da Páscoa. O Espírito Santo dá 
aos apóstolos a perfeita compreensão da 
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. 
Por isso se pode afirmar que o Pentecostes é 
o início do tempo messiânico definitivo. 
Cristo cumpre plenamente a sua missão: vai 
para o Pai e envia o Paráclito. Agora começa 
o tempo da Igreja. É o tempo de reunir na 
mesma fé o grande Povo de Deus. Não 
importa que se fale outras línguas, ou que se 
venha de terras distantes, pois a fé não tem 
barreiras, nem fronteiras ou muros. Todos 
somos agora convidados a professar a mesma 
fé, a fé baptismal insuflada em cada um de 
nós pelo Espírito Santo. Esta é a hora do 
Espírito que continua a manifestar-se no 
dinamismo da Igreja e na vida de cada crente. 
Mas será que reconhecemos a sua importân-
cia nas nossas vidas?

     Actos 2, 1-11   Salmo 103(104) 
1 Coríntios 12,3-13      João 20, 19-23




2. Nem sempre valorizamos a acção do Espírito 
Santo. Talvez por não nos apercebemos do que 
Ele opera e transforma em nós. Que seria da nossa fé 
sem o Espírito Santo? Como nos recorda Paulo, na 
segunda leitura: “Ninguém pode dizer «Jesus é o 
Senhor» a não ser pela acção do Espírito Santo” (1 
Cor 12, 3). E que seria o Evangelho ou o culto sem a 
acção do Espírito em nós? A resposta é dada, de 
forma excepcional, por Atenágoras, um teólogo do 
século II: “Sem o Espírito Santo, Deus fica longe; 
Cristo permanece no passado; o Evangelho é letra 
morta; a Igreja é uma simples organização; a 
autoridade é um poder; a missão é uma propaganda; 
o culto, uma velharia.” Este é o risco que se corre 
quando nos fechamos ao dom do Espírito Santo que 
o Ressuscitado sopra continuamente sobre a Igreja e 
sobre cada um de nós.

3. Com o Espírito tudo muda. É Ele que ilumina a fé 
e dá sentido ao que vivemos. Por isso o mesmo 
Atenágoras dizia: “No Espírito, Cristo ressuscitado 
torna-se presente; o Evangelho faz-se poder e vida; a 
Igreja realiza a comunhão trinitária; a autoridade 
transforma-se em serviço; a liturgia é memorial e 
antecipação.” Por outras palavras, é o Espírito Santo 
quem dá sentido à Igreja que somos e ao que somos 
como Igreja. “Todos nós - judeus e gregos, escravos e 
homens livres - fomos baptizados num só Espírito, 
para constituirmos um só corpo” (1 Cor 12, 13). 
Como se poderia, então, viver sem o Espírito Santo? 
Que Igreja seria a nossa sem esta força que é Deus? 
Talvez não o consigamos ver ou perceber em nós, 
mas o Espírito Santo é como o sal na comida: não se 
vê, mas sem ele o sabor da comida não seria o 
mesmo!

Senhor Jesus, sopra sobre mim o teu Espírito e 
enche-me com a tua paz. Areja o meu coração. 
Tira dele os medos e dúvidas. Destrói aquela 
carapaça dura que o envolve. Só assim poderei 
ser mais Igreja, membro vivo do teu corpo. 
Quero ser templo do Espírito Santo. Amén.
Evangelho da Solenidade da Santíssima Trindade:  João 3, 16-18

Papa Francisco:
“A oração dos justos é o 
dique contra o mal. Desde as 
primeiras páginas da Sagrada 
Escritura, vemos a presença 
crescente do mal no coração 
do ser humano. E assim se vai 
ampliando o mal até ao ponto 
de Deus Se desgostar de ter 
criado o ser humano, porque 
«todos os seus pensamentos 
e desejos tendiam sempre 
e unicamente para o mal». 
Parece um caso perdido! 
Mas, nas mesmas páginas, 
temos outra história, menos 
saliente, mais humilde e devota, 
que constitui o resgate da 
esperança: é feita por pessoas 
capazes de rezar a Deus com 
sinceridade e de quem Deus 
se agrada como no sacrifício 
de Abel, como Henoc que 
«andou na presença de Deus e 
foi arrebatado ao Céu sem ver 
a morte». E temos Noé que 
«andava sempre com Deus»: 
pensar nele levou Deus, não a 
destruir, mas a salvar a 
humanidade através do dilúvio. 
Contra a maré do mal que 
cresce no mundo, levanta-se 
como um dique a oração dos 
justos. Através deles, Deus 
realiza os seus desígnios na 
história: o mundo vive e cresce 
graças à força de Deus que 
estes seus servos atraem com 
a sua oração. Esta faz florir 
jardins em lugares onde o ódio 
do homem apenas foi capaz de 
ampliar o deserto. Deus passa 
através deste «resto» da 
humanidade que não se 
rendeu à lei do mais forte, mas 
colocou a sua esperança em 
Deus, que pode transformar 
o nosso coração de pedra 
num coração de carne.

Audiência Geral, 27.05.2020














 Trava línguas
  Tente dizer, o mais depressa possível…
  Num ninho de mafagafos
  Seis mafagafinhos há
  Quem os desmafagafisar
  Bom desmafagafizador será. 
 

  Se a liga me ligasse
  Eu ligava à liga
  mas como a liga não me liga
  Eu também não ligo à liga. 

  O bispo de Constantinopla
  É bom constantinopolitanizador
  Quem o desconstantinopolitanizar
  Bom desconstantinopolitanizador será.

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
O pai leva a criança à ópera:
- Papá, porque está aquele senhor a 
ameaçar a senhora com um pau?
- Não a está a ameaçar. É o maestro que a 
dirige enquanto ela canta. 
- Papá, mas se ele não a ameaça, porque é 
que ela grita tanto? 

A mulher para o marido:
- Querido, porque é que vais sempre para a 
varanda, quando eu canto? Não gostas de 
me ouvir?
- Ó querida, não é isso!… Eu vou para a 
varanda porque não quero que os vizinhos 
pensem que te estou a bater…

Ora, veja lá se adivinha!?
1.1. De verde Deus me vestiu
Quando ao mundo me lançou;
Agora que sou viúva,
A luz a todos eu dou. 

ou então esta versão da mesma:

1.2. Verde foi meu nascimento,
Mas de luto me vesti;
Para dar a luz ao mundo,
Mil tormentos padeci.

2. Qual a coisa que nós temos,
Que Deus dá, e que não tem,
Mas que apesar de não ter
Jesus o teve também?

3. Sou filho do pai Noé
e das bodas de Caná;
Ponho o toutiço em banzé,
Roubo o juízo onde o há.

Soluções do Boletim nº 28 (24.05.2020)
1) Fronteira; 2) Moura; 3) a letra M; 4) o tonto 
fala sem reflectir, o espelho reflecte sem falar; 
5) dois lados: o de dentro e o de fora.



Regresso cauteloso às 
celebrações comunitárias
Todos os cuidados são poucos. E é impossí-
vel eliminar totalmente o risco de contágio. 
Mas é possível e desejável minimizá-lo. Essa 
é a preocupação da Igreja Católica, que 
com a colaboração da DGS e do governo, 
elaborou um conjunto de orientações 
práticas para o regresso em segurança às 
celebrações comunitárias. 
É importante que haja respeito e colabora-
ção com as autoridades sanitárias para 
evitar uma propagação descontrolada da 
pandemia COVID-19. 

Orientações do Bispo da Guarda
para os funerais
O Bispo da Guarda determinou que os 
funerais continuem a realizar-se ao ar livre, 
nos cemitérios, de modo a evitar aglo-
merações de pessoas dentro das igrejas e 
evitar possíveis focos de contaminação.  Em 
cada lugar é preciso ter também presente 
as orientações das respectivas autoridades 
autárquicas e de saúde. Em qualquer caso e 
em todas as celebrações, mesmo ao ar 
livre, é sempre necessário ter a máscara 
correctamente colocada e manter distância. 

Horários das Missas no Fundão:
- Igreja Matriz:
   Sábados: 18h30  e  21h30
   Domingos:  08h30,  11h00  e  17h00
   Segundas e Quartas-feiras:  08h30
   Quintas e Sextas-feiras:  19h15
   Terças-feira: só haverá Missa no Hospital

- Capela do Hospital do Fundão: 
   Sábados:  16h30
   Terças, Quartas e Quintas-feiras:  16h30
- Capelas da Misericórdia:
   Aqui as Missas continuarão suspensas.

Missas nos dias de semana
Na paróquia do Fundão, a partir de amanhã,  
segunda-feira, dia 1 de Junho, volta a haver 
missa diária, segundo os horários afixados. 
Os procedimentos de limitação do espaço, 
distanciamento social, uso de máscara, 
higienização das mãos e limpeza dos 
espaços, deverão ser os mesmos das cele-
brações dominicais. 
Às terças-feiras só haverá Missa na capela 
do Hospital do Fundão, celebrada pelo seu 
Capelão, às 16h30. Na igreja matriz do 
Fundão, nesse dia, haverá limpeza e desin-
fecção mais aprofundada. 

Apoio ao Banco Alimentar
Os três ramos do Escutismo presentes na 
Paróquia do Fundão associam-se ao Banco 
Alimentar na recolha de alimentos que está 
a decorrer a nível nacional. Quem quiser 
ajudar o Banco Alimentar pode trazer 
alimentos não perecíveis nos dias 30 e 31 
de Maio, e entregá-los junto à Igreja Matriz, 
aos voluntários que os estiverem a receber 
e que depois os entregarão no Banco 
Alimentar da Cova da Beira, na Boidobra.

Termina a edição diária do 
Boletim Estrela da Manhã
Setenta e oito dias depois de se terem 
suspenso as celebrações comunitárias, e de 
se procurarem novas formas de estar perto, 
de levar o Evangelho, de promover a ora-
ção individual e familiar, chegam hoje ao fim 
dois projectos pastorais muito intensos,  
cujos frutos só Deus conhecerá: a edição 
diária do Boletim Estrela da Manhã e as 
propostas de Celebração Familiar do 
Domingo, com cânticos apropriados. 
Vamos continuar a incentivar os pais e os 
catequistas a acompanhar as crianças no 
processo de crescimento da sua fé. 
  Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00


