
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPA ALERTA SOBRE “FAKE NEWS” 
Notícias falsas são tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais 
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VISITA DO BISPO AUXILIAR    
Ele dará palestra sobre o papel do leigo na Igreja 
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PALAVRA DOS PASTORES 
 

Mães 
 

er mãe é tornar-se mãe. É um processo, uma realização e não 
algo acabado e pronto. Dentro do plano divino da criação, Deus 

deu à mulher a missão de crescer e multiplicar juntamente com seu 
companheiro, o homem. Diante de tão nobre missão, é preciso uma longa e 
cuidadosa preparação, que deve ser bem concreta: estar com o corpo 
formado para a maternidade, ter um lar para abrigar a família, condições 
materiais para sustentá-la, formação humana, intelectual e espiritual para 
educar. Portanto, tornar-se mãe não é apenas um ato biológico, o sentido é 
muito maior.  Deve ser o momento em que a mulher, já estando 
plenamente realizada, transborda seu ser, gera uma nova vida. 

E quantas mulheres são mães sem terem gerado seus filhos? Porque 
a maternidade é, sobretudo, compromisso exigente e contínuo. Um 
cuidado que é também um serviço, pois é assumir que aquele filho seja 
educado para o bem; para aprender, conviver, produzir, crescer, amar. 

Filho é algo que precisa ser levado muito a sério, pois é de extrema 
responsabilidade. Filho não pode ser para preencher um vazio existencial 
ou simplesmente atender o desejo de procriar. Infelizmente, percebemos a 
banalização do ato materno: mulheres tendo filhos como troféu ou para 
manter seu relacionamento com o homem, ou para terem pensão, ou 
engravidando sem qualquer intenção, por descuido consigo mesma, por 
brincadeira. Se todas as mães fossem realmente a visão idealizada que a 
sociedade faz delas, o mundo seria muito bom. 

Neste dia das mães, reflitamos sobre o sentido da maternidade, 
como uma missão muito bonita, mas também de muito esforço e 
responsabilidade. Parabenizamos as mulheres que verdadeiramente se 
tornaram mães, assumindo plenamente a missão de gerar, criar e educar. A 
quintessência do modelo é Maria de Nazaré. Ela é a nova Eva, a nova 
mulher. Maria de Nazaré disse sim a Deus e foi fiel assumindo todos os 
deveres da maternidade. Maria de Nazaré, modelo de mãe: rogai por nós! 

 
Feliz Dia das Mães! 

Pe. Paulo Reis 

 
 

FIQUE ATENTO! 
 
 

 A Arquidiocese de Niterói promoverá uma Caminhada Luminosa pela 
Paz, no dia 19 de maio (sábado). A celebração ecumênica começará às 
17h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a caminhada seguirá 
pela Praia de Icaraí até a Igreja de São Judas. Participe! 

 No dia 28 de maio (segunda-feira), jovens e adultos da matriz e capelas 
receberão a Unção do Sacramento da Crisma. A missa começará às 19h.  
Venha prestigiá-los! 

 A tradicional Festa Junina acontecerá no dia 9 de junho (sábado), a partir 
das 17h, na Praça Dom Orione, ao lado da Igreja Matriz. Haverá barracas 
com venda de doces e salgados típicos. Não perca e traga sua família! 
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(21) 2711-1670 
paroquiasaofranciscoxavier.org.br 

saofranciscoxavierniteroi@gmail.com 
facebook.com/saofranciscoxavierniteroi 

 
SECRETARIA PAROQUIAL 
Terça à sexta: 9h às 18h 

Sábado: 9h às 16h 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 
Quinta: 8h às 19h 

 
ATENDIMENTO NA IGREJA HISTÓRICA 

 
Padre MAGNO 

* Agendar na secretaria 
 

Padre PAULO  
Quartas e sexta: 

08h30 às 11h30 e 14h às 17h30 
 

HORÁRIO DAS MISSAS 
 

Igreja Matriz  
Domingo: 9h30; 17h30; 19h30 

Terça à sexta: 7h30; 19h 
Sábado: 19h 

 
Igreja Histórica  

Segunda e sábado: 7h30 
 

Capela São Pedro - Jurujuba 
Domingo: 19h30 

 
Capela Nossa Senhora da Conceição - Várzea 

Sábado: 19h 
 

Capela Bom Pastor - Preventório 
Domingo: 11h 

 
Capela Imaculado Coração de Maria - Cachoeira 

Domingo: 8h 
 

Capela São Luís Orione - Grota 
Domingo: 11h 

 
JORNAL PAROQUIAL O ORIONITA 

 
Diretor Espiritual: 

Pe. Magno 
 

PRODUÇÃO: 
Pastoral da Comunicação 

 



 

VIVA, SÃO LUIS ORIONE! 
 

 

O apóstolo da caridade intercessor da paróquia! 
 

 Paróquia São Fran-
cisco Xavier, em 

Niterói, pertence à Congregação da 
Pequena Obra da Divina Pro-
vidência. E por isso, conta também 
com a intercessão especial de São 
Luis Orione, fundador da ordem. 
Ele foi canonizado no dia 16 de 
maio de 2004 pelo Papa João Paulo 
II. Desde então, esta data é 
sinônimo de festa e este ano não 
será diferente.  

No dia 16 (quarta-feira), às 
19h, será celebrada uma missa 
solene na Igreja Matriz. Logo após, 
haverá um momento de 
confraternização com os membros 
do Movimento Laical Orionita 
(MLO), aberto a todos. No mesmo 
dia, às 15h30, as crianças da creche 
Dom Orione apresentarão para os 
pais e familiares uma dramatização 
sobre a vida do santo. 

Já no dia 20 (domingo), às 
16h, a capela em homenagem ao 
“apóstolo da caridade”, na Grota, 

promoverá uma procissão. O 
percurso será do Colégio Estadual 
Duque de Caxias até a igreja (no 
ponto final do ônibus 32). 

Logo após, começará a 
missa solene em honra a São Luís 
Orione. Em seguida, haverá um 
momento de confraternização com 
música ao vivo, barracas de doces 

e salgados e brinquedos para as 
crianças. A comemoração contará 
ainda com um ‘festival de massas’. 
O almoço festivo será realizado na 
Creche Dom Orione, também no 
dia 20 (domingo), das 12h às 15h. 
Os já convites já estão à venda na 
secretaria paroquial e com os 
membros do MLO. 

 
O PAPA FALOU... 

 

 Sobre a alegria que vem da fraternidade em uma 
passagem da Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate. “O amor 
fraterno multiplica nossa capacidade de alegria, pois nos torna 
capazes de nos alegrarmos com o bem dos outros". E completou 
"é maior felicidade dar que receber!" (Atos 20,35) e "Deus ama 
quem dá com alegria" (2 Coríntios 9,7). 
 

 Já o Batismo foi tema de uma das suas catequeses 
semanais. “As promessas batismais que todos os anos renovamos 
na Vigília Pascal devem ser reavivadas todos os dias para que o 

Batismo “cristifique” quem o recebeu, tornando-o realmente outro Cristo”, destacou o Pontífice. 
 

 Francisco alertou também sobre as atitudes pós-missa. “Se saímos da missa conversando, falando dos 
outros, com a língua comprida, significa que a missa não entrou no meu coração. Devo sair melhor de que 
como entrei, com mais vida, com mais força, com mais vontade de dar testemunho cristão.” 

 

 

A 

Missa e procissão na Capela de São Luis Orione, na Grota, será realizada no dia 20 de maio 



DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 
 
 
 

Papa alerta sobre compartilhamento de falsas notícias 
 

om o advento da 
internet, a comuni-

cação está cada vez mais rápida. 
Mas junto com esse avanço surgiu 
um grande problema: o aumento 
no número de compartilhamento 
de notícias falsas. O assunto 
merece destaque e foi escolhido 
pelo Papa Francisco como tema 
deste ano do Dia Mundial das 
Comunicações Sociais (13 de 
maio). O título é: “‘A verdade vos 
tornará livres’ (Jo 8, 32). Fake news 
e jornalismo de paz”.  

A expressão "fake news" se 
refere a informações infundadas, 
baseadas em dados inexistentes 
ou distorcidos, para enganar e ma-
nipular o destinatário. Uma 
recente pesquisa divulgada pelo 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), nos Estados 
Unidos, que analisou publicações 
do Twitter entre os anos de 2006 e 
2017, identificou 4,5 milhões de 
publicações com informações 
falsas. Também foi constatado que 
as fake news se multiplicam 70% 
mais rápido que as notícias 
verdadeiras. Dentre os assuntos 
desses falsos, destacam-se guerra 

e terrorismo, desastres naturais, 
lendas urbanas, ciência e 
tecnologia, negócios e economia e, 
principalmente, política. 

Por isso, é importante 
discernir e ponderar as notícias 
recebidas, seja pela internet ou no 
famoso boca a boca, 
principalmente, antes de repassá-
las. É dever de todos, em especial 
dos cristãos, não propagar 
falsidades e não levantar falso 
testemunho. 

"A mentira foi a estratégia 
utilizada pela serpente – 'o mais 
astuto de todos os animais', como 
diz o livro do Génesis (cf. 3, 1-15) – 
a qual se tornou, nos primórdios 
da humanidade, artífice da 
primeira fake news, que levou às 
trágicas consequências do pecado. 
Gostaria, assim, de contribuir para 
o esforço comum de prevenir a 
difusão das notícias falsas e para 
redescobrir o valor da profissão 
jornalística e a responsabilidade 
pessoal de cada um na 
comunicação da verdade", reforça 
Francisco, em sua mensagem 
divulgada no Dia de São Francisco 
de Sales, padroeiro dos jornalistas. 

O Santo Padre propõe 
ainda um “jornalismo de paz”, 
“hostil às falsidades” que assuma 
as causas dos que “não têm voz”. E 
em sua mensagem centra a sua 
atenção nos jornalistas chamando-
lhes de “guardiões das notícias”.  

“No mundo atual” – 
escreve o Papa – o jornalista 
desempenha não apenas “uma 
profissão”, mas uma “verdadeira e 
própria missão”. “No meio do 
frenesim das notícias” – diz 
Francisco – o jornalista “tem o 
dever de lembrar que, no centro 
da notícia, não estão a velocidade 
em comunicá-la nem o impacto 
sobre a audiência, mas as 
pessoas”, afirma. 

Francisco encerrou sua 
mensagem, inspirado na oração 
franciscana da paz. “Senhor, fazei 
de nós instrumentos da vossa paz. 
Fazei-nos reconhecer o mal que se 
insinua em uma comunicação que 
não cria comunhão”, diz um dos 
trechos da oração.  
 
*A mensagem completa do Papa 
está disponível no site: 
www.paroquiasaofranciscoxavier.org.br

 

Ser comunicação dentro da Igreja 

 
Comunicar, evangeli-

zar e integrar. Esses três ver-
bos sintetizam o papel da 
Pastoral da Comunicação. 
Também chamada de Pas-
com, ela tem como objetivos 
evangelizar através da 
comunicação social e manter 
os fiéis informados sobre o 
que acontece na paróquia e 
na Igreja Católica, em geral. 

A Igreja é servidora e a 
Pascom segue o mesmo 
caminho.  A comunicação que a 
Pastoral trabalha engloba a 
comunicação entre as pastorais, 
a comunicação das pastorais 
com a comunidade e a 
comunicação da Igreja e as 
paróquias. Assim, os 
movimentos, as pastorais e as 
pessoas ficam integrados.  

 

C 

 Pascom: Maria Cristina, Lúcia Fortes, Lucieni Varella e Maria Lúcia 



CATÓLICO PERGUNTA 

É dever do cristão espalhar 
a palavra de Deus, seguindo os 
passos de Jesus Cristo. Logo, 
mesmo não fazendo parte 
efetivamente da Pastoral, todos na  

Igreja tem o papel evangelizador. 
Por isso, a Pascom está aberta 
para receber sugestões de temas  
para serem abordados no site da 
Paróquia, na página no Facebook e  
 

no jornal impresso O Orionita.  
Neste Dia Mundial das Co- 

municações Sociais, data festiva 
para a Pastoral, confira os relatos 
das participantes da equipe: 

"Para mim, ser Pascom é dar visibilidade às obras, ações e 
atividades desenvolvidas na Matriz e nas Capelas pelas 
diversas Pastorais e Movimentos que formam a nossa 
Paróquia, buscando a integração dos membros da Igreja e 
tentando atrair pessoas que ainda não fazem parte dela", 
conta Maria Lucia Mattoso.  
 
""No projeto de Deus, a comunicação é uma modalidade 
essencial para viver a comunhão". Esta frase do Papa 
Francisco exprime muito bem o meu sentimento em Ser 
Pascom, porque só depois que passei a servir como 
membro da Pastoral da Comunicação, é que realmente me 
senti fazendo parte desta grande comunhão que é a Igreja. 
Na Pascom comunicamos não só os eventos da Paróquia e 
o serviço pastoral das diversas pastorais e movimentos, 
mas, também temos a responsabilidade de "educar para a 
verdade", buscando e publicando matérias que levam o 
leitor a uma reflexão mais profunda da realidade 
comunitária. Queremos ser pontes, promovendo a 
parceria e a unidade paroquial", explica Lucieni Varella. 
 
"Com a Pascom, a comunicação deixou de ser apenas uma 
paixão e se tornou também uma missão. Servir naquilo 

também é minha área profissional me deixa muito feliz, 
pois posso retribuir, na prática, com os dons e 
oportunidades que Deus me deu. A Pastoral da 
Comunicação me apresentou à paróquia e ainda me traz 
muito conhecimento, pois com a busca de notícias para 
abastecer o site e o Facebook acabo aprendendo a cada 
dia mais sobre Igreja católica", relata Maria Cristina Mello. 
 

"Estar servindo a Deus, sendo uma igreja viva através de 
minha participação no serviço da comunicação, é ser 
presente, é ser hoje, é ser e fazer registro de uma história 
de caminhada e caminhos feitos por nossas capelas, 
movimentos, pastorais. A Pascom, pastoral e comunicação, 
não tem como finalidade de ação específica, ela é para 
todos, seu fim é comunicar a boa nova através de ações 
concretas dos paroquianos, de ações concretas de estudos 
e reflexões. É ser um elo importante entre todos que 
vivem o encontro com o Cristo vivo em seus vários rostos, 
é ser para evangelizar através da comunicação. O Papa 
Francisco o tempo todo nos provoca a sair, a ir ao encontro 
do outro e é assim que a Pascom se percebe servindo", 
conclui a coordenadora da Pastoral, Lúcia Fortes. 

 
Nossa Senhora da Comunicação, rogai por nós! 

 

 
 

Especial: Corpus Christi 
 
O que significa Corpus Christi? - Corpus Christi significa “Corpo de Cristo”. O Corpus Christi é uma festa católica 
que celebra a importância da Eucaristia (Santa Ceia) e este ano é celebrado em 31 de maio.  
 
Por que a data muda de um ano para o outro? - O feriado cai sempre na primeira quinta-feira após o Domingo 
da Santíssima Trindade, que, por sua vez, é uma semana após o Pentecostes. Esse celebra a ocasião em que, 
como relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo e falaram em 
línguas estrangeiras. O Pentecostes é o 50º dia após a Páscoa. Corpus Christi é o 60º. Cai na quinta também 
porque foi numa quinta em que aconteceu a Última Ceia. 

 
Qual o significado dos tapetes coloridos de 
sal? - Eles não são bíblicos e nem têm 
caráter de penitência ou pagamento de 
promessas. A confecção dos tapetes é 
apenas uma manifestação popular, que se 
tornou tradição em muitos lugares no 
mundo. O objetivo é mostrar que Jesus 
anda pela cidade e que será recebido com 
um belo tapete pelas ruas. 

 



CAPELAS EM FESTA 
 

 
 

Junho: solenidades do Imaculado Coração de Maria e de São Pedro

o dia 8 
de junho 

a Igreja de todo o 
mundo celebra a so-
lenidade do Sagrado 
Coração de Jesus. A 
data é móvel e é co-
memorada na segun-
da sexta-feira após o 
dia de Corpus Christi. 

Também vin-
culada a esta impor-
tante data está a 
celebração da memória ao Imaculado Coração de 
Maria, que este ano será comemorado dia 9 de junho 
(sábado). Para festejar, a capela da Cachoeira convida 
a todos para a Oração do Terço, às 18h, seguida da 
celebração da missa, às 19h. Logo após, haverá 
confraternização com música e barracas de doces e 
salgados para venda. 
 Outra capela que estará em festa no próximo 
mês é a de São Pedro, em Jurujuba. As celebrações 
começarão às 5h do dia 29 de junho (sexta-feira), com 
a alvorada e missa. Às 9h, o bispo Dom José Francisco 
celebrará outra missa, que será seguida de procissão 
terrestre até o cais. Logo após haverá a tradicional 
procissão marítima, que percorrerá a Baía de 
Guanabara na altura de Charitas, São Francisco e 
Icaraí. Ainda no dia 29, haverá também missas às 15h 

e às 19h, esta com Cerimônia da Queima do Quadro 
de São Pedro. A programação continuará durante o 
fim de semana. Confiram: 

 

Dia 29 de junho 
5h - Alvorada 
6h - Missa 
9h - Missa com Dom José, seguida de procissão 
15h - Missa 
19h - Missa com queima do quadro de São Pedro 
 

Dia 30 junho 
19h - Missa, seguida de show 
 
Dia 1 de julho 
9h - Batismo 
10h - Comboio de moto com a imagem de São Pedro 
19h - Missa, seguida de show 

 

 
 

BISPO AUXILIAR DÁ PALESTRA NA PARÓQUIA 
 

Encontro com Dom Luiz Ricci acontece no dia 11 de junho, às 20h
 

ual é o real papel do leigo na Igreja e na sociedade? Esta é uma 
dúvida de muitas pessoas. E para esclarecê-la, toda a comunidade 

paroquial está convidada para participar da palestra sobre o protagonismo do 
leigo, que o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Luiz Antonio Ricci, 
ministrará no dia 11 de junho (segunda-feira), às 20h, no salão da Igreja Matriz. 

Dentro da vida eclesial, os leigos são chamados a cumprir tarefas, como 
também os ordenados e consagrados. E Dom Luiz abordará, no encontro, essa e 
outras questões relacionadas ao Ano do Laicato, período que estamos vivendo 
durante o ano litúrgico de 2018 e que tem como alvo motivar a participação dos 
leigos nas atividades da Igreja e da sociedade. 

 

N 

Q 

A procissão marítima começará logo após a missa das 9h, do dia 29 
A celebração na Cachoeira será no dia 9 



QUASE CEM CRIANÇAS RECEBEM A 
PRIMEIRA COMUNIÇÃO 

 
"Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o Reino dos Céus" 

 

epois de três anos de 
preparação com as 

aulas de catequese, o grande dia 
chegou. Noventa e três crianças e 
adolescentes, entre 10 e 14 anos 
receberam o Sacramento da 
Eucaristia pela primeira vez. As 
celebrações foram feitas na matriz 
e nas capelas e marcadas pela 
alegria e emoção dos catequi-
zandos, catequistas e familiares. 

A primeira comunhão 
representa o início da vida 
eucarística do cristão. Comunhão 
não é apenas um procedimento de 
sair do banco para receber a 
hóstia. Comunhão é compromisso 
com Cristo, com a Igreja, com a 
construção da fraternidade.  

Ninguém deve receber a 
comunhão sem um conhecimento 
adequado dos aspectos mais ele-
mentares da fé cristã e sem uma 
experiência da presença de Cristo 
em sua vida. É por isso, que a 
catequese é de suma importância.  

Mas as aulas de catequese 
não se resumem apenas na 
preparação para receber o 
sacramento da Comunhão, elas 

desenvolvem também um papel 
fundamental na formação humana 
dentro dos valores cristãos. Esse 
período é um processo de 
educação na fé, que deve ser 
iniciado em casa, aprendendo em 
família as orações.  

“A catequese ministrada 
na igreja é a continuação desse 
processo de educação na fé e 
maturidade dentro de uma comu-
nidade, levando a criança e o 
adolescente a se envolverem com 
uma consciente e ativa participa-
ção na vida comunitária, 
tornando-se cristãos compro-
metidos com o Reino de Deus, 
com a sua Palavra, sua 
comunidade e consigo mesmo. É 
importante que o processo seja 
contínuo e crescente, pois só 
assim teremos uma esperança de 
um mundo melhor e mais justo. 
Jesus é a luz do mundo. Nosso 
empenho, carinho e orações para 
que essas crianças, junto com suas 
famílias perseverem”, explica 
Cristina Cuciniello, uma das 
coordenadoras da Pastoral da 
Iniciação à Vida Cristã.  

D  

 

MATRIZ 

SÃO PEDRO 

BOM PASTOR 

SÃO LUIS ORIONE 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 



 
 

MESA DA PALAVRA                                Fernando Cyrino 
 

Domingo de Pentecostes (20 de maio) - “Recebei o Espírito Santo". 
 

que é o Espírito de Deus? A pergunta foi 
feita por um homem inquieto a um místico. 

O sábio fez inúmeras tentativas para lhe explicar, mas 
ela era incapaz de captar o que seria o Espírito de Deus. 
Foi então que o mestre teve a ideia de convidá-lo a uma 
experiência. Levou-o ao interior de uma câmara 
frigorífica. Deu-lhe a chave da porta, mas insistiu para 
que permanecesse o tempo que aguentasse. O frio 
imenso, o ar que começava a faltar e a escuridão 
deixando-o perdido e angustiado, fizeram-no ver que se 
ficasse por mais alguns minutos, não teria nem forças 
para se levantar. Estaria logo morto. De um salto, se 
sentindo sufocado e com as extremidades do corpo 
congeladas, ele abriu a porta. Do lado de fora o 
sacerdote lhe sorria dizendo: “agora você já sabe, pelo 
menos, o que significa a ausência do Espírito”. E foi 
dessa forma que aquele homem percebeu o sentido e a 
importância para a vida humana do Espírito de Deus. 

A ausência do Espírito é muito mais forte do que 
a experiência do homem no frigorífico. A inexistência 
dele significa muito mais do que a morte. É como se 
nunca se tivesse existido. É a ausência total e definitiva 
da vida no Universo. Acostumados que estamos com a 
presença do Espírito de Deus entre nós, não nos damos 
conta da sua dimensão na história. Por isto a 
importância de se refletir sobre Ele a partir do absurdo 
da sua inexistência em nós. Seria o vazio absoluto, o 
buraco negro talvez seja uma boa metáfora para se 
imaginar a sua falta. A loucura de se imaginar algo assim 
é porque Deus é bom e Ele, na sua bondade infinita, 
nunca nos privaria do seu Espírito. 

Pentecostes é essa efusão do Espírito de Deus 
depois da ascensão do Senhor. Não que antes o Espírito 
não estivesse presente. Ele sempre esteve no mundo. O 
livro do Gênesis no seu início (Gn 1,2) já proclama isto 
ao nos dizer que o “Espírito de Deus paira sobre as 
águas”. Deus é sempre presença a infundir vida. A 
aliança de Deus conosco é confirmada nos nossos 
irmãos mais velhos, os judeus, mas não quer dizer que 
inexistisse antes. A humanidade é filha e assim está 
ligada desde o seu princípio ao seu pai. Não um pai 
qualquer, mas unida, independente de que perceba ou 

não, a este Deus que é todo Amor e só sabe estar em 
relação, em união com todos. 

Quem faz verdadeira experiência de Deus 
costuma sentir, em alguns momentos da vida esses 
momentos fortes de Pentecostes, de efusão no seu 
coração do Espírito Santo. Essa manifestação enche de 
alegria, paz, confiança, coragem… É como se Deus, 
como dizia o amigo e compadre Eduardo Machado, nos 
mostrasse um pedacinho daquilo que reserva para seus 
filhos na Eternidade. Por isto a necessidade de uma 
parada de tempos em tempos, para uma “experiência 
de Cenáculo”, criando condições favoráveis para escutar 
e sentir o Espírito. 

Não houvesse Espírito, o Cenáculo seria 
semelhante à câmara frigorífica da historinha de hoje. 
Seria gelado, escuro e não comportaria a vida. Os 
apóstolos e discípulos teriam morrido enregelados lá 
mesmo e nós não estaríamos hoje, dois mil anos depois, 
no seguimento daquele que sempre envia o Espírito. Se 
Deus é mistério a Terceira pessoa da Santíssima 
Trindade é mais mistério ainda. Principalmente na Igreja 
do Ocidente perdemos bastante da dimensão Espiritual 
da Trindade. Ficamos mais presos à figura Paterna e a 
Jesus e por isto o Espírito Santo foi ficando mais como 
um Deus distante e até desconhecido entre nós. 

Hoje há uma redescoberta dele, mas há que se 
tomarem cuidados nela evitando-se enxergá-lo apenas 
como manancial de prodígios. O Espírito é o gerador e 
mantenedor da vida e da relação entre as pessoas. É o 
elo que nos reúne a todos na Trindade. Muito mais do 
que eventos maravilhosos que se buscam nele, é preciso 
resgatar esse milagre imenso da que carregamos. A vida 
e o Amor é o real e maior prodígio do Espírito Santo. 
Todos têm o Espírito, mas é preciso que se cuide bem 
dele, dando espaço e condições necessárias para que 
nos transforme, fazendo-nos mais humanos. Importante 
ter atenção nisso, porque Ele só agirá se for dada a 
liberdade para tal. Viver no Espírito nada mais é do que 
caminhar como filho de Deus. Viver assim é ser discípulo 
missionário, dando consciência aos que estão próximos 
de que neles, também, vive e age o Espírito do Senhor. 

 
 

Questões para reflexão: 
 

– Sinto em mim o Espírito de Deus? 
– Tenho feito paradas e me retirado para experimentar o Espírito de Deus? 

– Em que Ele tem me transformado? 

O 


