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Nº 436 – Série III – 20 de Maio de 2018 
PENTECOSTES – O Dom do Espírito Santo 

Depois da Morte de Jesus e Sua 
sepultura, ainda que os discípulos 
acreditassem e confiassem que algo de 
extraordinário iria acontecer, 
podemos considerar quase que 
normal que se escondessem 
apavorados, pois pela, sua lógica, 

também eles seriam 
perseguidos pois eram seguidores do condenado! Mas no Evangelho que 
escutamos neste Domingo de Pentecostes, a Palavra de Jesus cai na 
nossa qual bálsamo reconfortante: «veio Jesus, colocou-Se no meio deles e 
disse-lhes “a Paz esteja convosco”, repetiu esta confortante expressão e 
conclui: «Recebei o Espírito Santo àqueles a quem perdoardes os pecados ser-
lhes-ão perdoados…». Esta presença de Jesus dissipou o medo dos 
Apóstolos como a Luz dissipa as trevas! Hoje, na nossa vida 
concreta, nos nossos medos, nas injustiças sociais, nas situações 
familiares mais complicadas… é tempo de também nós recebermos 
Jesus. Ele está na Eucaristia, é lá que Ele também te oferece o Seu 
Espírito! É na comunidade Cristã que vais perceber que se tens 
espinhos na tua vida, vais poder estar com Aquele que fez dos 
espinhos a Sua coroa! É tempo do Espírito Santo, é tempo de 
percebermos que afinal é possível ser verdadeiramente feliz, é 

tempo de simplesmente estar disponível para a ação do Espírito de Deus em 
nós! Que esta luz, nesta festa do Espírito Santo, recaia sobre os nossos lares, 
afaste todas as ciladas do inimigo e venha fortalecer a nossa capacidade para 
os mais nobre valores humanos e cristãos. Santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 21 a 27 de Maio de 2018 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
21 – 05 – 2018 

  Missa – 18:30 
Terça-feira 

22 – 05 – 2018 
 

Cartório – 18h 
Missa – 19h  

  

Quarta-feira 
23 – 05 – 2018 

  Cartório – 18h 
Missa – 19h 

Quinta-feira 
24 – 05 – 2018 

 Santa Casa - 16h 
 

 

Sexta-feira 
25 – 05 – 2018 

 

 Cartório – 18h 
Missa – 19h 

 

SÁBADO  
26 – 05 – 2018 

Missa – 16:30 Missa – 17:40 
 

Missa – 19h 
Prof. De Fé 

27 – 05 – 2018 
SSS TRINDADE 

Missa – 11h Missa 9:30 
Prof. De Fé 

Missa – 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 Apresentação das contas da Visita Pascal  
 Pedimos às pessoas que vão tomar parte na nossa viagem que por favor 

regularizem a documentação 
 Festa da Misericórdia: próximo Domingo na Santa Casa pelas 14:30 
 Quinta feira, dia 24 Conferência «Se me amas não chores» sobre morte e 

luto na Santa Casa – 17h 
 Próximo Domingo temos o Voz Calhetense 
 Dia 10 de Junho faremos a festa do SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 Dia 29 de Maio, encontro na igreja da Vila com 8º, 9º e 10º ano de 

catequese pelas 20h.
Paróquia do Atouguia 
 Quarta‐feira: reunião para as festas pelas 19:30 e confissões para a Profissão 

de Fé pelas 20h 
  

Paróquia da Calheta 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Confissões para a Profissão de Fé, sexta‐feira – 19:30 
  




Evangelho de domingo, dia 20 de maio 2018 
SANTÍSSIMA TRINIDADE - Ano B 

Evangelho segundo S. Mateus 28,16-20. 
Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte 

que Jesus lhes indicara.  
Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram.  
Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.  
Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos». Palavra da salvação. 

 

Francisco fala em geração «digital» sem raízes e sujeita a «alienação cultural» 
O Papa Francisco encontrou-se hoje com representantes das comunidades 

católicas de Roma, a sua diocese, com quem debateu temas como a situação dos 
jovens, que considerou vítimas de “alienação cultural” e dos efeitos negativos da 
cultura digital. 

“Se vives no mundo radical, perdes as raízes”, disse, no encontro. (…) 
O Papa defendeu o diálogo entre gerações e gracejou com a quantidade de jovens 

que, em vez de o cumprimentar estendendo a mão, o fazem “com o telemóvel”, 
tirando uma ‘selfie’. 

“Falta contacto humano, isto é grave. São jovens virtualizados”. (…) 
 “O Senhor quer fazer-nos crescer com a experiência da cura”, sustentou. 
O Papa falou dos perigos do individualismo e do que qualificou como 

“tutologia”, a pretensão de “saber tudo”, bem como da “ânsia de novidades” nas 
comunidades católicas, que perdem assim o “realismo” e a consciência do 
“essencial”. 

“A espiritualidade comunitária cura-nos”, observou. 
Segundo o Papa, o trabalho das paróquias deve ser mais do que um “somatório de 

iniciativas”, apresentando como prioridade a “harmonia” nas comunidades. 
Francisco disse que os católicos têm de “ler o Evangelho, todos os dias”, para 

conhecer melhor Jesus, o que leva à “oração” e às “obras de misericórdia”. 
Noutra resposta, o pontífice sublinhou que ficou com boa impressão dos jovens 

com quem se reuniu na reunião pré-sinodal, (…) 
Já no seu discurso formal, o Papa convidou à reflexão sobre a “capacidade de 

fecundidade” das comunidades eclesiais. 
A intervenção advertiu para o risco de colocar a Igreja numa “situação de 

escravidão”, subjugando-a a poderes e interesses que não os de Deus, e falou numa 
“hipertrofia do indivíduo” nas sociedades contemporâneas. 

Francisco falou de uma vida “expropriada por relações apenas utilitárias e pouco 
gratuitas”, pelo “medo do futuro”. 

O discurso elencou desafios como “o individualismo, o isolamento, o medo de 
existir, a sensação de esmagamento e o perigo social, típicos de todas as 
metrópoles”, que exigem novas respostas da Igreja Católica.  Roma, 14 mai 2018 (Ecclesia) 
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