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 Caros amigos, 
Como preparação para a Festa de Pentecostes, propo-
nho seguirmos São Tomás numa curta mas substancial 
meditação sobre o Espírito Santo. 

Pe. Samuel Bon 
 

Creio no Espírito Santo 

 
112 — Como foi dito, o Verbo de Deus é o Filho de 
Deus, como o verbo (mental) do homem é concebido 
pela inteligência. Mas algumas vezes o verbo (mental) do 
homem fica como morto, quando alguém pensa em reali-
zar alguma coisa, mas a vontade de executa-la não se 
manifesta. Assim também quando alguém crê e não faz 
as obras, a sua fé pode ser chamada de morta, conforme 
se lê na carta de São Tiago: “Como o corpo sem alma é 
morto, a fé sem as obras é morta” (Tiag. 2, 26).  
 
A carta aos Hebreus afirma que o Verbo de Deus é vivo, 
lendo-se nela: “é viva a palavra de Deus” (Heb. 4, 12). 
Por essa razão é necessário que haja em Deus vontade e 
amor1. Escreve Santo Agostinho no seu livro De Trinita-
te: “O verbo sobre o qual pretendemos dar uma noção é 
um conhecimento com amor”.  
  
Como o Verbo de Deus é o Filho de Deus, assim também 
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C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 21/05           
5º depois da  
Páscoa 

10:00 
10:30 
11:00 

Ensaio Coro 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 22/05        
da feria 

18:30 
 

Terço 09:00 Missa 

Terça 23/05            
da feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 24/05         
Vigília da Ascensão 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 25/05          
Ascensão 

18:30 
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Terço 
Missa 
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Terço 
Missa 

Sexta 26/05            
S. Filipe N. 
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19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/ adultos 

  

Sábado 27/05         
S. Beda o V. 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

18:00 Missa 
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17:30 
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18:30 Terço 
 

09:00 Missa 
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Quarta 31/05         
Maria Rainha 
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Terço 
 

  

Quinta 01/06          
da feria 

18:30 
 

Terço 
 

  

Sexta 02/06            
S. Pedro Celestino 

18:30 
19:00 

Terço e confissões 
Missa + Hora Santa 

  

Sábado 03/06         
Vigília  
de Pentecostes 

17:00 
18:00 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Confissões 
Terço e Confissões 
Missa  
+ Meditação dirigida 

11:00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa  
+ Meditação dirigida 

Domingo 04/06            
Pentecostes 

10:00 
10:30 
11:00 

Ensaio Coro 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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o amor de Deus é o Espírito Santo. Por 
isso, quando o homem ama a Deus, possui 
o Espírito Santo. São Paulo escreve: “A 
caridade de Deus foi difundida em nossos 
corações pelo Espírito Santo, que nos foi 
dado” (Rm 5, 5).  
 
113 — Houve pessoas que mal compreen-
dendo a doutrina sobre o Espírito Santo, 
afirmaram ser Ele criatura, que era menor 
que o Pai e que o Filho, que era ainda ser-
vo e ministro de Deus. Por isso os Santos 
Padres, para que tais erros fossem rejeita-
dos, acrescentaram cinco palavras qualifi-
cativas do Espírito Santo, no Símbolo.  
  
(Analisemos esses cinco termos e vejamos 
porque o Espírito Santo não é uma criatu-
ra, mas Deus).  

  
114 — Primeiro. Apesar de existirem ou-
tros espíritos, os anjos, são contudo todos 
eles ministros de Deus, conforme a palavra 
do Apóstolo: “Todos são (os Anjos) minis-
tros que servem” (Heb 1, 14). Mas o Espí-
rito Santo é Senhor, conforme se lê em São 
João: “O Espírito é Deus” (Jo 4, 24), o que 
é confirmado por São Paulo: “O Senhor é 
Espírito” (2 Cor 3, 17), que acrescenta logo 
em conclusão: “Onde está o Espírito do 
Senhor, aí há liberdade”. Eis porque o Es-
pírito nos faz amar a Deus e liberta-nos do 
amor ao mundo.  
  
115 — Segundo. No Espírito está a vida da 
alma que se une a Deus. Deus é então a 
vida da alma, como a alma é a vida do cor-
po. O Espírito Santo nos une a Deus por 

amor, porque Ele é o amor de Deus, e, con-
seqüentemente, nos vivifica4. Lê-se em 
São João: “O Espírito é que vivifica” (Jo. 
6, 64).  
  
116 — Terceiro. Devemos considerar que 
o Espírito Santo é da mesma natureza que 
o Pai e o Filho: como o Filho é o Verbo do 
Pai, assim também o Espírito Santo é o 
Amor do Pai e do Filho. Por essa razão, 
procede de ambos; e como o Verbo de 
Deus é da mesma natureza do Pai, assim 
também o Amor do pai e do Filho. Por isso 
diz-se: “Que procede do Pai e do Filho”. 
Vê-se daí claramente que não é criatura.  
  
117 — Quarto. O Espírito Santo é igual ao 
Pai e ao Filho quanto ao culto que recebe. 
Lê-se nos Evangelhos: “Os verdadeiros 
adoradores adorarão ao Pai em Espírito e 
verdade” (Jo 4, 23); “Ensinai a todos os 
povos, batizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo” (Mt 19). Foi por 
esse motivo acrescentado ao Símbolo: 
“Que com o Pai e o Filho é juntamente 
adorado”.  
  
118 — Quinto. O Espírito Santo é igual a 
Deus, porque os santos profetas falaram 
por Deus. Ora, é evidente que se o Espírito 
Santo não fosse Deus, não se teria dito que 
os profetas falaram por Ele. Mas São Pedro 
o disse: “Inspirados pelo Espírito Santo, 
falaram os santos homens de Deus” (2 Pd 
1, 21). Isaías, que foi profeta, assim fala: 
“O Senhor meu Deus e seu Espírito me 
enviaram” (Is 48, 16).  

Novena ao Espírito Santo  

(Do 26/05 ao 03/06/2017) 
 
Vinde, Espírito Santo e enviai do céu um raio de Vossa luz.  
Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor dos bens, vinde luz dos corações.  
Consolador ótimo, doce hóspede das almas e suave refrigério.  
Nos trabalhos sois o repouso, no calor o frescor, nas lágrimas a consolação.  
Ó luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos Vossos fiéis.  
Sem a Vossa graça nada há no homem, nada de inocente.  
Lavai o que é sórdido, regai o que é seco, sarai quem está ferido.  
Dobrai o que é duro, abrasai o que é frio e reconduzi o desviado.  
Concedei aos Vossos servos, que em Vós confiam, os sete dons sagrados.  
Dai-lhes o mérito das virtudes, o êxito da salvação e a alegria perene.  Amém. 
 
Ó Espírito Santíssimo, fogo sagrado que alumiais as almas e abrasais os corações: 
por misericórdia Vossa, Senhor, a nossa pobre alma Vos deseja, invoca-Vos e Vos 
procura para que a purifiqueis das suas manchas, para que a ilumineis nas suas trevas   
lhe comuniqueis os Vossos dons.  Sim, dignai-Vos consagrar a nossa alma com a 
unção da Vossa graça, para que ela se converta em templo Vosso.  Purificai a nossa 
memória, para que ela sempre recorde os Vossos benefícios; ilustrai o nosso entendi-
mento, para que saiba meditar a Vossa lei; inflamai a nossa vontade, para que ela, 
respeitosa e dócil, se submeta em tudo à Vossa vontade.  E visto que somos tão mi-
seráveis, purificai todos os afetos do nosso coração, para que ele se torne digno dos 
Vossos dons. 
 
 

Jaculatórias  
 
1° Vinde, Divino Espírito,  
Vinde, ó dom da ciência,  
Dispor-me para que seja  
Digno de Vossa assistência.  
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
   
2° Vinde Divino Espírito,  
Vinde, dom de piedade  
Nesta divina virtude  
Inflamai a minha vontade.  
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  
 
3° Vinde, Divino Espírito,  
Dar-me um santo temor,  
Para que a toda a culpa  
Tenha minha alma horror.  
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 

Os Museus do Vaticano em Lisboa 
 Pela primeira vez em Portugal, um conjunto de obras das famosas cole-
ções dos Museus do Vaticano, especialmente da sua valiosa Pinacoteca, com-
põem uma exposição que inclui pinturas de Primitivos italianos, de grandes 
mestres do Renascimento e do Barroco, além de notáveis tapeçarias e códices 
iluminados do acervo da Biblioteca Apostólica Vaticana. Num arco cronológi-
co que vai do final da Antiguidade à época moderna, a iconografia da Virgem 
Maria é o grande eixo temático desta mostra.   
 Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, do 19/05 ao 10/09. 

http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna 


