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Do Evangelho de S. João

Laboratório de futuro!

Disse Jesus aos seus discípulos:
«Tenho ainda muitas coisas
para vos dizer, mas não as
podeis compreender agora.
Quando vier o Espírito da
verdade, Ele vos guiará para a
verdade plena; porque não
falará de Si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que há-de vir. Ele
Me glorificará, porque receberá
do que é meu e vos há-de
anunciá-lo. Tudo o que o Pai
tem é meu. Por isso vos disse
que Ele receberá do que é meu
e vos há-de anunciá-lo».

Precisamos redescobrir o Espírito Santo e o
seu papel nas nossas vidas. Porque sem o
Espírito a Igreja é só memória, e o nosso
caminho cristão é apenas evocação do
passado. O Espírito Santo é quem nos garante
que o Cristianismo é continuamente um
laboratório de futuro. O Espírito Santo
modela o que somos, por isso estamos
chamados a viver com esperança todas as
situações da vida. E porquê? Porque a energia,
a força, o vento, o sopro, o hálito, o alento do
Espírito Santo está em nós. Precisamos de
redescobrir com urgência o significado do
Espírito Santo. Este tempo pascal, que
estamos a viver, é a oportunidade para uma
intensa catequese pneumatológica.
Cardeal D. José Tolentino Mendonça,
‘Palavra e vida 2020’

(João 16, 12-15)

Obituário
† Padre António da Cruz Marques Vaz

Diocese da Guarda despediu-se de mais um sacerdote
O Padre António Vaz, pároco de Nave de Haver,
arciprestado de Almeida, faleceu no último Domingo, dia
17 de Maio. O funeral foi presidido pelo Bispo da Guarda,
no cemitério de Nave de Haver, na segunda-feira, dia 18 de
Maio. O Padre António nasceu a 2 de Maio de 1928 e foi
ordenado sacerdote a 29 de Julho de 1951, tendo exercido
o ministério sacerdotal durante quase 69 anos.

† Padres falecidos nesta Quaresma/Páscoa

Até ao dia de hoje faleceram 16 sacerdotes em Portugal
5 Março: P.e Frederico dos Anjos Martins (Lamego)
19 Março: P.e Manuel da Costa Alves (Viana do Castelo)
6 Abril: P.e Domingos Carvalho (Missionários da Boa Nova)
9 Abril: P.e José Tomás Borges (Missionários da Boa Nova)
13 Abril: P.e Joaquim Fernandes Torres Lima (Braga)
16 Abril: P.e Frutuoso Duarte Matias (Santarém)
16 Abril: P. e António Augusto Moreno (Bragança-Miranda)
19 Abril: P.e Hermínio Bernardo dos Santos (Lamego)
20 Abril: P.e Manuel Cirne (Aveiro)
20 Abril: P.e Manuel da Silva Gaspar (Leira-Fátima)
28 Abril: P.e Carlos Alberto da Silva Vilar (Braga)
2 Maio: P.e Manuel dos Santos Gonçalves Gomes (Bragança)
4 Maio: P.e José Alves de Sá Fernandes (Mis. da Boa Nova)
17 Maio: P.e António da Cruz Marques Vaz (Guarda)
18 Maio: P.e José Gomes da Cunha (Braga)
18 Maio: P.e António Baltazar Faria (Lisboa)

† Faleceu a jovem Irmã Marta Mendes

Religiosa pertencia à Congregação da Aliança de Santa Maria
A Congregação da Aliança de Santa Maria informou que
faleceu, este domingo, 17 de Maio, a Irmã Marta Patrícia
Marques Mendes. Com 35 anos de idade, a irmã Marta
faleceu na sequência de uma hemorragia cerebral, ocorrida
no dia 13 de Maio, durante a celebração eucarística,
enquanto lia um texto da sua autoria que terminou com a
frase do Cântico dos Cânticos: «Arrasta-me atrás de ti.
Corramos! Faz-me entrar ó rei nos teus aposentos» (Ct 1,4). A
Irmã Marta Mendes, nascida em Guimarães a 29 de
outubro de 1984, pertencia à Congregação da Aliança de
Santa Maria, desde o dia 1 de Janeiro de 2006.

Oração

para invocar a
libertação dos males

Senhor Jesus,
Salvador do mundo,
esperança que
nunca nos desiludirá,
tem piedade de nós
e liberta-nos
de todo o mal.
Pedimos-te para vencer
o flagelo deste vírus,
que se vai espalhando,
para curar os enfermos,
para preservar os sãos,
para sustentar
quem trabalha
pela saúde de todos.
Mostra-nos o teu
rosto de misericórdia,
e salva-nos no teu
grande amor.
Isto te pedimos
pela intercessão
de Maria,
Tua e nossa Mãe,
que com fidelidade
nos acompanha.
Tu que vives e reinas
pelos séculos dos
séculos.
Ámen.
D. Bruno Forte
arcebispo de Chieti-Vasto

