Domingo de Pentecostes - Missa do Dia – ANO A
4 de Junho de 2017
Evangelho - Jo 20,19-23
Assim como o Pai me enviou também eu
vos envio: Recebei o Espírito Santo!
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 20,19-23
19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas, por medo dos judeus,
as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e pondo-se no meio deles,
disse: 'A paz esteja convosco'.
20 Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
21 Novamente, Jesus disse: 'A paz esteja convosco.
Como o Pai me enviou, também eu vos envio'.
22 E depois de ter dito isto,
soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo.
23 A quem perdoardes os pecados,
eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes,
eles lhes serão retidos'.
Palavra da Salvação.

HOMILIA - José Antonio Pagola - 04-06-2017
VIVER DEUS DESDE DENTRO
Há já alguns anos, o grande teólogo alemão, Karl Rahner, atrevia-se a afirmar
que o principal e mais urgente problema da Igreja dos nossos tempos é a sua
“mediocridade espiritual”. Estas eram as suas palavras: o verdadeiro problema da
Igreja é “continuar com uma resignação e um tédio cada vez maior pelos caminhos
habituais de uma mediocridade espiritual”.
O problema não parou de se agravar nestas últimas décadas. De pouco
serviram as intenções de reforçar as instituições, salvaguardar a liturgia ou vigiar a
ortodoxia. No coração de muitos cristãos está-se a apagar a experiência interior de
Deus.

A sociedade moderna apostou pelo “exterior”. Tudo nos convida a viver desde
fora. Tudo nos pressiona para nos movermos com rapidez, sem pararmos em nada
nem em ninguém. A paz já não encontra resquícios para penetrar até ao nosso
coração. Vivemos quase sempre na superfície da vida. Está-nos a esquecer o que
é saborear a vida desde dentro. Para ser humana, à nossa vida falta-lhe uma
dimensão essencial: a interioridade.
É triste observar que tampouco nas comunidades cristãs sabemos cuidar e
promover a vida interior. Muitos não sabe o que é o silêncio do coração, não se
ensina a viver a fé desde dentro. Privados da experiência interior, sobrevivemos
esquecendo a nossa alma: escutando palavras com os ouvidos e pronunciando
orações com os lábios, enquanto o nosso coração está ausente.
Na Igreja fala-se muito de Deus, mas, onde e quando escutamos os crentes a
presença silenciosa de Deus no mais fundo do coração? Onde e quando
acolhemos o Espírito do Ressuscitado no nosso interior? Quando vivemos em
comunhão com o Mistério de Deus desde dentro?
Acolher o Espírito de Deus quer dizer deixar de falar só com um Deus a quem
quase sempre colocamos longe e fora de nós, e aprender a escutá-lo no silêncio do
coração. Deixar de pensar em Deus apenas com a cabeça, e aprender a percebeLo no mais íntimo do nosso ser.
Esta experiência interior de Deus, real e concreta, transforma a nossa fé. Um
surpreende-se de como pode viver sem a descobrir antes. Agora sabe porque é
possível acreditar inclusive numa cultura secularizada. Agora conhece uma alegria
interior nova e diferente. Parece-me muito difícil manter por muito tempo a fé em
Deus no meio da agitação e frivolidade da vida moderna, sem conhecer, mesmo
que seja de forma humilde e simples, alguma experiência interior do Mistério de
Deus.
José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

HOMILIA - José Antonio Pagola - 12-06-2011
INVOCAÇÃO
Segundo São João, o Espírito faz presente Jesus na comunidade cristã,
recordando-nos a Sua mensagem, fazendo-nos caminhar na Sua verdade,
interiorizando em nós o Seu mandato de amor. A esse Espírito invocamos nesta
festa de Pentecostes.
 Vem Espírito Santo e ensina-nos a invocar a Deus com esse nome entranhado
de “Pai” que nos ensinou Jesus. Se não sentimos a Sua presença boa no meio
de nós, viveremos como órfãos. Recorda-nos que só Jesus é o caminho que nos
leva até Ele. Que só a Sua vida entregue aos últimos nos mostra o Seu
verdadeiro rosto. Sem Jesus nunca entenderemos a Sua sede de paz, de justiça
e dignidade para todos os Seus filhos e filhas.
 Vem Espírito Santo e faz-nos caminhar na verdade de Jesus. Sem a Tua luz e o
Teu alento, esqueceremos uma e outra vez o Seu Projeto de Reino de Deus.
Viveremos sem paixão e sem esperança. Não saberemos por que o seguimos
nem para quê. Não saberemos porquê viver e porquê sofrer. E o Reino
continuará a esperar colaboradores.
 Vem Espírito Santo e ensina-nos a anunciar a Boa Nova de Jesus. Que não
deitemos cargas pesadas sobre ninguém. Que não opinemos sobre problemas
que não nos dói nem condenemos a quem necessita sobre tudo acolhida e
compreensão. Que nunca quebremos a cana gasta nem apaguemos a mecha
vacilante.
 Vem Espírito Santo e infunde em nós a experiência religiosa de Jesus. Que não
nos percamos em trivialidades enquanto descuidamos a justiça, a misericórdia e
a fé. Que nada nem ninguém nos distrai de segui-lo como único Senhor. Que
nenhuma doutrina, prática ou devoção nos afaste do Seu Evangelho.
 Vem Espírito Santo e aumenta a nossa fé para experimentar a força de Jesus no
centro mesmo da nossa debilidade. Ensina-nos a alimentar a nossa vida, não de
tradições humanas nem palavras vazias, mas do conhecimento interno da sua
Pessoa. Que nos deixemos guiar sempre pelo Seu Espírito audaz e criador, não
pela nosso instinto de segurança.
 Vem Espírito Santo, transforma os nossos corações e converte-nos a Jesus. Se
cada um de nós não muda, nada mudará na Sua Igreja. Se todos seguimos

cativos da inércia, nada novo e bom nascerá entre os Seus seguidores. Se não
nos deixamos arrastar pela Sua criatividade, o Seu movimento ficará bloqueado.
 Vem Espírito Santo e defende-nos do risco de esquecer Jesus. Apanhados pelos
nossos medos e incertezas, não somos capazes de escutar a Sua voz, nem
sentir o Seu alento. Desperta a nossa adesão pois, se perdemos o contacto com
Ele, continuará a crescer em nós o nervosismo e a insegurança.
José Antonio Pagola Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez
------------https://docs.google.com/document/d/1djfvMwasd54rLZ_IJat0ydah_dGnDxQpbcZOrt
db87w/mobilebasic

Domingo de Pentecostes - Missa do Dia
Ano A - Evangelho - Jo 20,19-23
Assim como o Pai me enviou também eu vos envio: Recebei o Espírito Santo!
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 20,19-23
19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas, por medo dos judeus,
as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e pondo-se no meio deles,
disse: 'A paz esteja convosco'.
20 Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
21 Novamente, Jesus disse: 'A paz esteja convosco.
Como o Pai me enviou, também eu vos envio'.
22 E depois de ter dito isto,
soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo.
23 A quem perdoardes os pecados,
eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes,
eles lhes serão retidos'.
Palavra da Salvação.

HOMILIA - José Antonio Pagola - 19-05-2013
Evangelho: João 20, 19-23
NECESSITADOS DE SALVAÇÃO
O Espírito Santo de Deus não é propriedade da Igreja. Não pertence em exclusivo
às religiões. Temos de invocar a Sua vinda ao mundo inteiro tão necessitado de
salvação.
 Vem Espírito criador de Deus. No Teu mundo não há paz. Os Teus filhos e filhas
matam-se de forma cega e cruel. Não sabemos resolver os nossos conflitos sem
utilizar a força destruidora das armas. Não nos acostumamos a viver num mundo
ensanguentado pelas guerras. Desperta em nós o respeito por todo o ser
humano. Faz-nos construtores da paz. Não nos abandones ao poder do mal.
 Vem Espírito libertador de Deus. Muitos dos Teus filhos e filhas vivemos
escravos do dinheiro. Presos por um sistema que nos impede de caminhar
juntos para um mundo mais humano. Os poderosos são cada vez mais ricos, os
débeis cada vez mais pobres. Liberta em nós a força para trabalhar por um
mundo mais justo. Faz-nos mais responsáveis e solidários. Não nos deixes nas
mãos do nosso egoísmo.
 Vem Espírito renovador de Deus. A humanidade está partida e fragmentada.
Uma minoria dos Teus filhos e filhas disfrutamos de um bem-estar que nos está
a desumanizar cada vez mais. Uma maioria imensa morre de fome, miséria e
desnutrição. Entre nós cresce a desigualdade e a exclusão social. Desperta em
nós a compaixão que luta pela justiça. Ensina-nos a defender sempre os últimos.
Não nos deixes viver com um coração doente.
 Vem Espírito consolador de Deus. Muitos dos Teus filhos e filhas vivem sem
conhecer o amor, o lar ou a amizade. Outros caminham perdidos e sem
esperança. Não conhecem uma vida digna, só a incerteza, o medo ou a
depressão. Reaviva em nós a atenção aos que vivem sofrendo. Ensina-nos a
estar mais próximos de quem está mais só. Cura-nos da indiferença.
 Vem Espírito bom de Deus. Muitos dos Teus filhos e filhas não conhecem o Teu
amor nem a Tua misericórdia. Afastam-se de Ti porque têm medo de Te. Os
nossos jovens já não sabem falar Contigo. O Teu nome vai-se apagando das
consciências. Desperta em nós a fé e a confiança em Ti. Faz-nos portadores da
Tua Boa Nova. Não nos deixes órfãos.
 Vem Espírito vivificador de Deus. Os Teus filhos e filhas, não sabemos cuidar da
vida. Não conseguimos progredir sem destruir, não sabemos crescer sem
acumular. Estamos a fazer do Teu mundo um lugar cada vez mais inseguro e
perigoso. Em muitos vai crescendo o medo e vai-se apagando a esperança. Não

sabemos para onde nos dirigimos. Infunde em nós o Teu alento criador. Faz-nos
caminhar para uma vida mais sã. Não nos deixes sós. Salva-nos!
-----------------------José Antonio Pagola
Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez
------------https://docs.google.com/document/d/1Rpg2pP93zdcOYRus1gxN8D0YkGnky54kbV6qSq2ca4/mobilebasic?pli=1

Domingo de Pentecostes - Missa do Dia
Ano C

Evangelho - Jo 14,15-16.23b-26
O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João 14,15-16.23b-26
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos,
16 e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Defensor,
para que permaneça sempre convosco.
23b Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amará,
e nós viremos e faremos nele a nossa morada.
24 Quem não me ama,
não guarda a minha palavra.
E a palavra que escutais não é minha,
mas do Pai que me enviou.
25 Isso é o que vos disse enquanto estava convosco,
26 mas o Defensor, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo
e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito".
Palavra da Salvação.
HOMILIA - José Antonio Pagola 15-05-2016
Evangelho: João 14,15-16.23b-26
INVOCAÇÃO
 Vem Espírito Criador e infunde em nós a força e o alento de Jesus. Sem o Teu
impulso e a Tua graça, não conseguiremos acreditar Nele; não nos atreveremos

a seguir os Seus passos; a Igreja não se renovará; a nossa esperança apagarse-á. Vem e contagia-nos com o alento vital de Jesus!
 Vem Espírito Santo e recorda-nos as palavras boas que dizia Jesus. Sem a Tua
luz e o Teu testemunho sobre Ele, iremos esquecendo o rosto bom de Deus; o
Evangelho irá converter-se em letra morta; a Igreja não poderá anunciar boas
novas. Vem e ensina-nos a só escutar a Jesus!
 Vem Espírito da Verdade e faz-nos caminhar na verdade de Jesus. Sem a Tua
luz e a Tua guia, nunca nos libertaremos dos nossos erros e mentiras; nada
novo e verdadeiro nascerá entre nós; seremos como cegos que pretendem guiar
a outros cegos. Vem e converte-nos em discípulos e testemunhas de Jesus!
 Vem Espírito do Pai e ensina-nos a gritar a Deus “Abba” Pai como o fazia Jesus.
Sem o Teu calor e a Tua alegria, viveremos como órfãos que perderam o seu
Pai; invocaremos a Deus com os lábios, mas não com o coração; as nossas
orações serão palavras vazias. Vem e ensina-nos a orar com as palavras e o
coração de Jesus!
 Vem Espírito Bom e converte-nos ao projeto do “Reino de Deus” inaugurado por
Jesus. Sem a Tua força renovadora, ninguém converterá o nosso coração
cansado; não teremos audácia para construir um mundo mais humano, segundo
os desejos de Deus; na Tua Igreja os últimos nunca serão os primeiros; e nós
seguiremos adormecidos na nossa religião burguesa. Vem e faz-nos
colaboradores do projeto de Jesus!
 Vem Espírito de Amor e ensina-nos a amar-nos uns aos outros com o amor com
que Jesus amava. Sem a Tua presença viva entre nós, a comunhão da Igreja se
partirá; a hierarquia e o povo irão distanciar sempre mais; crescerão as divisões,
e apagar-se-á o diálogo e aumentará a intolerância. Vem e aviva nos nossos
corações e nas nossas mãos o amor fraterno que nos faz parecer-nos a Jesus!
 Vem Espírito Libertador e recorda-nos que para ser livres fomos libertados por
Cristo e não para deixar-nos oprimir de novo pela escravidão. Sem a Tua força e
a Tua verdade, o nosso seguir a Jesus irá converter-se em moral de escravos;
não conheceremos o amor que dá vida, mas apenas os nossos egoísmos que a
matam; apagar-se-á em nós a liberdade que faz crescer os filhos e filhas de
Deus e seremos, uma e outra vez, vítimas de medos, covardias e fanatismos.
 Vem Espírito Santo e contagia-nos com a liberdade Jesus!
--------José Antonio Pagola

Tradutor: Antonio Manuel Álvarez Perez

Veja mais material sobre PENTECOSTES E O ESPÍRITO SANTO:
http://xacute1.com/?p=5046

