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Vem, Espírito Santo!
Vem, luz verdadeira,
Vem, mistério escondido.
Vem, tesouro sem nome.
Vem, felicidade interminável.
Vem, luz sem acaso.
Vem, alegria eterna.
Vem, púrpura do grande rei, nosso Deus.
Vem, Tu que és o Sol…
Vem, Tu que Te tornaste no meu desejo,
Tu que acendeste o meu desejo de Ti,
O absolutamente inacessível.
Vem, meu alento e minha vida.
Vem, consolação da minha pobre alma.
Vem, minha alegria, minha glória sem fim.

São Simão

Espírito Santo
Simples na essência, múltiplo nas manifestações do
seu poder, está presente todo em cada um, sem
deixar de estar todo em toda a parte. Reparte-Se e
não sofre diminuição; todos d ’Ele participam e
permanece íntegro, à semelhança dos raios de sol,
que fazem sentir a cada um a sua luz benéfica como
se fosse para ele só, e contudo iluminam a terra e o
mar e difundem-se pelo espaço.
Assim também o Espírito está presente em cada um
dos que são capazes de O receber, como se estivesse
nele só, e, não obstante, dá a todos a totalidade da
graça que necessitam. (…)
D’ Ele nos vem a alegria que não tem fim, a união
constante e a semelhança com Deus; d’ Ele procede,
enfim, o bem mais sublime que se pode desejar:
tornar-se o homem Deus.

S. Basílio Magno

  Espírito Criador
Se, num certo sentido, todas as solenidades litúrgicas
da Igreja são grandes, maior é o Pentecostes porque,
chegando ao quinquagésimo dia, assinala o
cumprimento do acontecimento da Páscoa, da morte
e ressurreição do Senhor Jesus, através da dádiva do
Espírito do Ressuscitado.
O Espírito Santo é antes de tudo Espírito Criador e
portanto o Pentecostes é inclusive festa da criação.
Para nós, cristãos, o mundo é fruto de um gesto de
amor de Deus, que criou também todas as coisas e
pelo qual Ele se alegra porque é «coisa boa», «coisa
muito boa», como diz a narração da criação (cf. Gn
1, 1-31). Por isso, Deus não é o totalmente Outro,
inominável e obscuro. Deus revela-se, tem uma face,
Deus é razão, Deus é vontade, Deus é amor, Deus é
beleza. A fé no Espírito Criador e a fé no Espírito que
Cristo Ressuscitado concedeu aos Apóstolos e oferece
a cada um de nós estão unidas para sempre.

Bento XVI
                               

Mês de Maio, Mês de Maria
NOSSA SENHORA DO ESPÍRITO SANTO

Nossa Senhora do Espírito Santo:
Digo este nome e sinto que é o teu nome.(…)

Ao Espírito divino em corpo e alma unida,
És do Espírito Santo. Filha, esposa, mãe
E criação de Deus, das mãos de Deus saída,
Na tua carne Se fez carne o Deus da Vida:
És, pois, mãe do Mistério e obra do Sumo Bem.

Não sendo tu a Luz, nasceu de ti a Luz.
O Caminho, a Verdade, a própria Cruz
nasceram no aconchego do teu manto,
virgem e mãe, sacrário de Cristo Jesus,
Nossa Senhora do Espírito Santo! (…)

Miguel Trigueiros

Almoço em Comunidade
No Domingo, dia 7 de Junho, haverá mais um Almoço em
Comunidade promovido pelo nosso Centro Social e
Paroquial. As inscrições deverão ser feitas no atendimento
paroquial.

Solenidade da Dedicação da igreja da
Santíssima trindade, em Miraflores

No próximo sábado, dia 30 de Maio, às 17h00, o
senhor Patriarca vai dedicar a nova igreja de Miraflores.
É um dia festivo para esta paróquia irmã, a que nós não
deixaremos de nos associar com a nossa presença e
orações.

Procissão de Velas, em Algés
No próximo domingo, dia 31, a paróquia de Algés terá
a sua Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora. A
procissão começa na igreja paroquial de Algés, às
21h00, e termina na nova igreja de Miraflores.

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo

A Palavra De Deus E O Espirito Santo
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. (…)
Tal como a Palavra de Deus vem até nós no corpo de
Cristo, no corpo eucarístico e no corpo das Escrituras
por meio do Espírito Santo, assim também só pode ser
acolhida e compreendida verdadeiramente graças
ao mesmo Espírito.

Verbum Domini
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