
OBRA DO ESPÍRITO
A Palavra de Deus exprime-se em palavras
humanas graças à obra do Espírito Santo. A missão
do Filho e a do Espírito Santo são inseparáveis e
constituem uma única economia da salvação. O
mesmo Espírito, que actua na encarnação do Verbo
no seio da Virgem Maria, guia Jesus ao longo de
toda a sua missão e é prometido aos discípulos. O
mesmo Espírito que falou por meio dos profetas,
sustenta e inspira a Igreja no dever de anunciar a
Palavra de Deus e na pregação dos Apóstolos; e,
enfim, é este Espírito que inspira os autores das
Sagradas Escrituras.

Verbum Domini

ABRIR O ESPÍRITO AO
CHAMAMENTO DE CRISTO

Todo o Povo de Deus deve incansavelmente rezar e
trabalhar pelas vocações sacerdotais; os candidatos ao
sacerdócio devem preparar-se com grande seriedade
para acolher e viver o dom divino, conscientes de que a
Igreja e o mundo têm absoluta necessidade deles;devem
enamorar-se de Cristo Bom Pastor, modelar sobre o Seu o
coração deles, estar prontos para a ir pelas estradas do
mundo como sua imagem para proclamar a todos Cristo
Caminho, Verdade e Vida. Um apelo particular dirijo às
famílias: que os pais, e especialmente as mães, sejam
generosos em dar ao Senhor os seus filhos, chamados ao
sacerdócio, e colaborem com alegria no seu itinerário
vocacional, conscientes de que, deste modo, tornam maior e
mais profunda a sua fecundidade cristã e eclesial e podem
experimentar, em certa medida, a bem-aventurança de
Maria, a Virgem Mãe: "Bendita és tu entre as mulheres, e
bendito é o fruto do teu ventre" (Lc 1, 42). E aos jovens de
hoje digo: sede mais dóceis à voz do Espírito, deixai
ressoar no profundo do coração as grandes esperanças da
Igreja e da humanidade, não tenhais medo de abrir o
vosso espírito ao chamamento de Cristo, senti sobre vós o
olhar amoroso de Jesus e respondei com entusiasmo à
proposta de um seguimento radical.

São João Paulo II, Exort. Apostólica Pastores Dabo Vobis

ADORO TE DEVOTE
Vem, Senhor Jesus,
verdadeiro Filho de Deus,
bom e belo Pastor,
caminha hoje sobre as águas
que agitam o nossomundo atribulado.
Abre os nossos ouvidos e o nosso coração
à Tua voz que acalma, chama e envia.Dá firmeza
ao nosso caminhar, infunde em nós a Tua coragem,
ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade,
em cada momento de dor ou de incerteza,
a Tua presença que dissipa todo o medo.
Sobe para a barca da nossa vida
para seres o dono do leme,pois seguros navegamos
sempre que estás no meio de nós.
Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor,
Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus,
Bom e belo Pastor. Ámen

Oração na 57.ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações

Caríss imos paroquianos, continuemos a nossa
peregrinação na fé, «alegres na esperança, pacientes
na tribulação, perseverantes na oração» (Rm 12,12).
Esta é a Palavra de Deus a nosso respeito. Quando
aceitamos a provação na fé, mantendo-nos fieis a Cristo
pela sua própria graça que é o Espírito Santo, Amor, da
Sua fidelidade se alimenta a nossa confiança e a fé sai
fortalecida. Neste mês de Maio seja Nossa Senhora o
nosso modelo de fé. Ela que está com os Apóstolos no
cenáculo em oração, no tempo de gestação da Igreja e
esperando a vinda do Espírito Santo nos encontre
vigilantes e perseverantes. Agradeço de novo as
atenções dos paroquianos que ao longo destes dias nos
têm chegado por vários meios e diversificadas
expressões. Uma última palavra, nesta jornada mundial, 
de júbilo e agradecimento pela presença das Irmãs
Missionárias do Espírito Santo no meio de nós. Unidos na
oração e na comunhão.

Pe. António Figueira
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SACERDOTE – ALTER CHRISTUS
Alter Christus, o sacerdote está profundamente
unido ao Verbo do Pai que, encarnando, assumiu a
forma de servo, se tornou servo (cf. Fl 2, 5-11). O
presbítero é servo de Cristo, no sentido que a sua
existência, ontologicamente configurada com Cristo,
adquire uma índole essencialmente relacional: ele
vive em Cristo, por Cristo e com Cristo ao serviço
dos homens. Precisamente porque pertence a Cristo,
o presbítero encontra-se radicalmente ao serviço
dos homens: é ministro da sua salvação, nesta
progressiva assunção da vontade de Cristo, na
oração, no "estar coração a coração" com Ele.
Assim, esta é a condição imprescindível de cada
anúncio, que exige a participação na oferenda
sacramental da Eucaristia e a obediência dócil à
Igreja.

Bento XVI

São Filipe e São Tiago, Apóstolos 3 de Maio
Filipe, nascido em Betsaida, foi discípulo de João
Baptista e depois seguiu a Cristo. Tiago, primo do
Senhor, filho de Alfeu, foi bispo de Jerusalém; escreveu
uma epístola; levou uma vida de grande mortificação e
converteu à fé muitos judeus. Recebeu a coroa do
martírio no ano 62.
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