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Pneuma é uma palavra grega que significa
“VENTO”, “SOPRO VITAL”, “ESPÍRITO”.

A palavra Pneuma (em hebraico “Ruah”) aparece na Bíblia para 
significar as ideias acima referidas.
Significa também “corrente de ar” que pode ser forte, como vento 
ciclónico que tudo arrasta, ou suave, como brisa que 
nos acaricia e refresca. 
No Novo Testamento é empregada habitualmente para significar:
Espírito Santo
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 EDITORIAL

Nesta época bendita o Senhor vem ao nosso 
encontro! Celebrem e rejubilem todos os que 
O procuram. Tempo de paz e silêncio para  
acolher o mistério da humanidade do nos-
so Deus, tempo para deixar cair os nossos 
fardos que tanto nos atrasam e desviam da 
chegada ao Presépio para aí O adorar.
Na gruta de Belém tudo começa, não há  
passado de dor e sofrimento, há sim a  con-
sumação do Amor infinito de um  Deus Vivo 
naquela criança que irá crescer, ensinar,  ser-
vir e dar-Se até à morte para que possamos 
entender e aceitar o caminho que nos leva 
ao Pai.
Como irmãos, reunidos em torno do Deus 
Menino, deixemo-nos impregnar pela força 
do Altíssimo que se revela neste mistério da 
Natividade, para que os nossos corações  re-
nasçam na esperança concedida pelo Dom 
imenso de Jesus. Em harmonia, num profun-
do Amor a Deus e aos irmãos que é realmen-
te a nossa FÉ, então agradeceremos com 
cânticos de louvor  a Sua vinda, acompanha-
remos com a nossa vida o Seu crescimento, 
e estaremos presentes e firmes com a nossa 
fidelidade na hora da Sua partida para nos 
reservar um lugar na casa do Pai. 
Celebramos o Natal em união com Maria, 
aquela que deu o Sim da total confiança, per-
mitindo que o plano de Deus se realizasse 
em prol de toda a humanidade e,  com os 
pastores seguindo a voz dos Anjos, entre-
guemos generosamente  os nossos peque-
nos sins como dádiva de reconhecimento e 
compreensão,  prova do nosso amor, ainda 
que imperfeito e frágil.
O Senhor não nos faltará, vem para ficar e 
unir-nos na força do Espírito Santo. 
Hossana! Aleluia!
E é neste espírito de Fé  e Alegria fraterna,  
que o Pneumavita e toda a  Equipa da Revis-
ta Pneuma desejam que todas as Bençãos 

do nosso Deus desçam sobre  os que O 
procuram, a todos desejamos um Santo e 
Feliz Natal no sentido profundo de aceita-
ção, paz e esperança que o nascimento de 
Jesus  promete aos homens de boa-von-
tade. 
Equipa Editorial

“O Povo que vivia nas trevas viu uma grande Luz” (Is 9, 1)
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CAMINHOS
D O  R E N O V A M E N T O  C A R I S M Á T I C O

Deus vem ao nosso encontro
e atua na história do homem,
onde deseja fazer a sua morada.
Contemplo João Baptista
a pregar no meio do deserto.
Aí Deus fala, interpela, convida e envia.
Neste encontro prévio com Deus,
João bebe a coragem de fazer caminho,
de ir ao encontro,
de anunciar e denunciar.
Neste encontro prévio com Deus,
João bebe a necessidade de pregar
um batismo de penitência
que une a mudança de vida
à purificação do corpo.
É da experiência com Deus
que nasce a missão
de propor um caminho de salvação,
de libertação do que nos aprisiona.
Deus continua a falar no nosso deserto,
na solidão, na fome, no sofrimento,
na saudade, na injustiça,
no desemprego, no desânimo,
na incompreensão, no desespero,
na escuridão...
Deus fala e sussurra ao nosso ouvido,
com voz mansa:
«Prepara o caminho, estou a chegar!»
Pe. J. Rocha Monteiro in “Sementes do Evangelho”

POEMAS DE ADVENTO
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Conheci o Padre Rocha Monteiro quando 
ainda não tinha vinte anos… Ele um homem 
feito, irrequieto no temperamento, sereno na 
presença e, sobretudo, um poeta sob a ação 
do Espírito Santo.
Dessa época recordo as enérgicas canções 
com que animava as assembleias nacionais 
do Renovamento Carismático Católico (RCC), 
que estava a chegar a Portugal. Ele bebia in-
fluências noutros espaços e partilhava essa 
vida no Espírito Santo no nosso país. As can-
ções eram ritmadas, contrastando com uma 
certa melancolia do cantar à nossa maneira…
lusitana.
Foi assim que me habituei a ver o Padre Ro-
cha, eu um imberbe seminarista, que me sen-
ti também fascinado por expressões muito 
vivas, vividas e sentidas no espírito inicial do 
Renovamento Carismático em Portugal. A par 
do Padre Lapa, o Padre Rocha tinha força e 
carisma para atrair centenas e milhares de jo-
vens à Igreja… eu era apenas mais um, que 
se estava a preparar para vir a ser padre…
De facto, o RCC teve (e tem), em mim, uma 
força muito grande para aprender a estar em 
Igreja, com uma linha de pensamento alicer-
çada no Espírito Santo e, consequentemente, 
nos carismas e acreditando numa forma de 
ser Igreja à semelhança da vivência dos Atos 
dos Apóstolos. Os relatos deste livro da Bíblia 
faziam-me acreditar num tempo novo para a 
Igreja católica e para o mundo. O Padre Ro-
cha fazia parte dessa Igreja e o seu ser padre 

ajudou-me a querer percorrer um caminho de 
compromisso, como padre, na Igreja e para 
a Igreja.
Com o passar dos anos, já como padre – fui 
ordenado em 1983 – não tive tanto contato 
com o Padre Rocha, embora nos fôssemos 
encontrando algumas vezes em Fátima, mas 
ele era mais velho e nós, os mais novos, te-
mos a tendência para continuarmos a ver os 
mais velhos nessa ótica de admiração e de 
respeito. Foi isso que continuou a haver em 
mim para com o Padre Rocha. No entanto, 
nos tempos mais recentes reencontramo-nos 
e continuei a ver no Padre Rocha esse poeta 
– a condução dalguns momentos de oração 
eram perfeitas sinfonias de ideia, imagens e 
sentimentos perpassados pela subtileza do 
Espírito Santo – mais amadurecida, mas sem-
pre respirando um grande encanto para com 
Deus e Nossa Senhora.
Agradeço a Deus ter-me concedido as várias 
oportunidades de escutar, de conversar e de 
aprender com o Padre Jerónimo da Rocha 
Monteiro. 
Considero que um dos mais recentes livros pu-
blicados – Espírito Santo, senhor que dá a vida 
(2017) – foi (e é) uma espécie de tributo para com 
o Padre Rocha – referi-lo num desses encontros 
esporádicos em Fátima – na medida em que 
quis comentar, articuladamente com aspetos 
de espiritualidade cristã, essa belíssima harmo-
nização que nos deixou da oração do cardeal 
Mercier, Espírito Santo, alma da minha alma.
Para aqueles que com ele conviveram, com 
ele aprenderam e com ele caminharam, o Pa-
dre Rocha Monteiro deixa-nos uma espécie de 
vazio, que as palavras da fé aliviam, mas que a 
ausência se encarrega de acentuar.
Padre Rocha cante no Céu as glórias que en-
saiou por aqui nesta Terra!  
Pe. António Sílvio Couto

ERA UM POETA CARISMÁTICO

DEPOIMENTO
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1 O nascimento da vida - A Páscoa um grito 
de fé.
2 A trilogia dum grito que atravessa a histó-
ria caduca de todas as gerações e a trans-
figura, imprimindo-lhe uma força interior de 
renovação constante.
3 A crise da entidade sacerdotal.
4 O sacerdote celebra o encontro de Deus 
com o seu povo.

1 Hoje é dia de festa em toda a nossa Igreja, 
porque o sacerdote quando celebra bodas 
sacerdotais, celebra com toda a Igreja, o 
Povo de Deus. “Duas aldeias” do concelho 
de Gondomar onde o Espírito de Deus se 
manifestou: Gens e Ferreirinha- Gens com 
dois espiritanos, já falecidos: o Pe. Manuel 
Ferreira e o Pe. Cruz. O Pe. Belmiro, o Pe. 
Delfim, o Pe. Rocha, todos três pertencen-

tes a Gens e o Pe. Teixeira, pertencente a 
Ferreirinha.
Através da minha voz vai o agradecimento 
do povo de Deus. Os sacerdotes são sua 
pertença. Cristo – sacerdote - fala-nos pela 
Sua palavra divina, transforma-nos, dá-nos 
um coração novo, uma nova forma de estar 
no mundo.   
 2 Diz José Mattoso em “Levantar o Céu 
- os labirintos da Sabedoria” que “as efeti-
vas ameaças que pairam sobre a humani-
dade mostram a urgente necessidade de 
desvendar ou antecipar o que nos espera 
nessa relação com o céu e a terra. (…)”. É 
bom acreditar que merece a pena “levan-
tar o Céu” e lembrarmo-nos de que não 
estamos sozinhos. Felizmente há muitas 
mulheres e homens neste mundo a tentar 
unir esforços para manter o contacto entre 

Ser Sacerdote 

para sempre fiel ao Espírito Divino
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o Céu e a Terra. É esse o caminho que a 
sabedoria nos ensina a percorrer para en-
contrar a saída do labirinto em que a vida 
nos coloca.
3 Caraterísticas da santidade sacerdotal.
A santidade tem de se revestir de carac-
terísticas sensíveis ao homem de hoje. (o 
homem da pós modernidade).
3.1. Há-de ser humilde: por vezes há pa-
dres que anunciam a mensagem como se 
dela fossem senhores absolutos.
3.2 Em segundo lugar a nossa santidade é 
a de ser fiel nas coisas grandes e nas coi-
sas pequenas.
3.3. Por fim a nossa santidade tem de ser 
alegre.
3.4. A renovação da promessa: impor-
tante para o sacerdote é renovar, diante 
das suas promessas feitas no dia da sua 

ordenação sacerdotal.
4 A trilogia que comemoramos em Quin-
ta-feira Santa – a instituição da Sagrada 
Eucaristia, a do Sacramento da Ordem e 
o mandato do Senhor sobre a caridade – 
constituem o núcleo central à volta da Sa-
grada Eucaristia. 
Caros colegas, o Senhor convida-nos a 
repensar este momento. Envia-nos, como 
aos 72 discípulos, a partir em missão, a 
anunciar a boa nova, seduzidos unicamen-
te, livres das amarras do mundo, a anunciar 
aos homens a Vida Nova no Espírito. 
Parti e libertai a humanidade de todas as 
escravaturas. Sabei que os vossos nomes 
estão escritos no céu.

Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro, sdb.
6 de Agosto de 2018

VIDA NOVA NO ESPÍRITO,  no Liceu

Os finalistas de um liceu americano tiveram a oportunidade de frequentar um Seminário de 
Vida Nova no Espírito (SVNE), graças à inspiração e à ação de uma das estudantes.
Foi em Ann Arbor, no estado de Michigan que, após ter participado nas celebrações locais do 
50º aniversário do RCC (em 2017), uma estudante liceal se sentiu inspirada.
Quando regressou à escola, propôs que todas as turmas de finalistas, durante o período das 
aulas, participassem num Seminário de Vida Nova no Espírito, onde tivessem a oportunidade 
de entregar mais plenamente as suas vidas a Jesus e de rezar pelo derramamento do Espírito 
Santo nas suas vidas.
Para espanto geral, a gestão do liceu anuiu imediatamente, oferecendo-se até para realizar o 
Seminário em substituição de algumas outras aulas. 
Foi Ralph Martin quem fez a sessão de encerramento do SVNE, a que assistiram noventa e 
cinco alunos, e onde foram derramadas muitas graças. 
Lição a tirar: seguindo as inspirações que o Espírito Santo nos dá, demos um passo e lance-
mo-nos a fundo.

In https://www.renewalministries.net/wordpress/category/featured/ralph-martin/
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1.Se não for carismático, o Renovamento 
Carismático Católico (RCC) deixa de ser o 
que o seu nome diz que é. Pode, sem dú-
vida, mesmo assim, ser uma coisa boa, na 
Igreja e no mundo; mas, se já não é carismá-
tico, então devia mudar de nome.

2. O RCC é uma graça e um movimento de 
renovação de entusiasmo espiritual. Graça 
de Deus; e movimento de cristãos: pedintes, 
acolhedores e colaboradores da graça. É 
mais um entusiasmo na história da Igreja de 
Cristo, desde o primeiro, nascido em Pen-
tecostes, tal como está narrado na vida dos 
cristãos nos tempos apostólicos da Igreja de 
Jerusalém (e de Corinto, e outras, nas Cartas 
Apostólicas). Na descrição que, por inspira-
ção divina, nos foi deixada, desse entusias-
mo espiritual, duas faces da Igreja (por assim 
dizer) nos são apresentadas. As quais estão 
bem resumidas nesta passagem dos Actos 
dos Apóstolos: «Eles [os cristãos] mostra-
vam-se assíduos ao ensino dos apóstolos, à 
comunhão fraterna, à fracção do pão [Euca-
ristia] e às orações. Apossava-se de todos o 
temor, pois numerosos eram os prodígios e 
sinais que se realizavam por meio dos após-
tolos» (Act 2, 42-43). Aliás, não apenas pelos 
apóstolos, como por exemplo no caso do 
diácono Estêvão: «Estêvão, cheio de graça e 
de poder, operava prodígios e grandes sinais 
entre o povo» (Act 6,8).

3. Qualquer pessoa pode notar facilmente, 
nestes dois versículos, as duas faces da vida 
eclesial que acima referimos. A face da vida 
de santidade pessoal, em comunidade ecle-
sial, e a face da evangelização. A primeira, 
estruturada em quatro pilares: a catequese; 

a vida no Espírito de Cristo (que é Espírito 
de Amor); a vida sacramental; e a vida de 
oração. E a segunda, a face da acção evan-
gelizadora, destacada (mais do que na pre-
gação) na tónica do exercício de carismas 
"extraordinários".

4. Uma passagem no Evangelho segundo S. 
Mateus (9,1-8) pode ajudar-nos a ver mais 
fundo na ligação entre estas duas faces da 
economia da divina Salvação. Vejamos.
«Naquele tempo, Jesus subiu para um bar-
co, atravessou o mar e foi para a cidade de 
Cafarnaum. Apresentaram-Lhe então um 
paralítico que jazia numa enxerga. Ao ver a 
fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: 
"Filho, tem confiança; os teus pecados te 
são perdoados". Alguns escribas disseram 
para consigo: "Este homem está a blasfe-
mar". Mas Jesus, conhecendo os seus pen-
samentos, disse: "Porque pensais mal em 
vossos corações? Na verdade, que é mais 
fácil dizer: dizer os teus pecados estão per-
doados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois 
bem. Para saberdes que o Filho do homem 
tem na terra o poder de perdoar os pecados, 
levanta-te — disse Ele ao paralítico — toma 
a tua enxerga e vai para casa". O homem 
levantou-se e foi para casa. Ao ver isto, a 
multidão ficou cheia de temor e glorificava a 
Deus por ter dado tal poder aos homens.»

5. Nesta passagem dos Santos Evangelhos, 
Jesus Cristo ensina muito claramente que o 
poder de perdoar os pecados (isto é, o po-
der divino de santificar) é o mesmo que cura 
os enfermos quando para dar testemunho 
do poder e da verdade de Deus. E que o 
segundo poder nos revela o primeiro poder. 
Mas esses poderes não estão divididos: é 
um só e mesmo poder. Assim, o poder (em 
nome de Cristo e pelo seu Espírito) que é 
exercido na santificação (por via do sacra-

Sobre o RENOVAMENTO CARISMÁTICO 
CATÓLICO

Mário Pinto
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mento do baptismo, da Eucaristia e da 
penitência) é o mesmo que é exercido 
no sacramento da unção dos enfermos 
(ou na profecia, ou no louvor em línguas), 
para dar testemunho e evangelizar.

6. Mas se assim é, então interroguemo-
-nos: mantemos nós hoje, bem inteira, 
esta fé? Porque a verdade é que Cris-
to deixou dito que os seus discípulos 
e apóstolos fariam e diriam o que Ele 
mesmo fez e disse. Isso ficou claro nes-
tas palavras de Cristo, no Evangelho de 
S. João: «Em verdade, em verdade vos 
digo, que aquele que crê em mim fará 
também as obras que Eu faço; e outras 
maiores fará, porque eu vou para junto 
do Pai» (João, 14,- 12). Ora estas pa-
lavras não caducaram na sua validade.  

7. Dissemos que é sempre pela acção 
do mesmo Espírito Santo que [1] so-
mos santificados (obviamente em Verdade, 
na prática da Justiça e da Misericórdia); e 
que [2] participamos (com Poder carismáti-
co) no anúncio contínuo do Reino de Deus, 
pela evangelização. Ora, em exacta cor-
respondência a esta (por assim dizer) dual 
dimensão da Salvação (sempre pela acção 
do Divino Espírito em que fomos baptizados 
por Cristo), temos precisamente duas pala-
vras que a Sagrada Escritura marcadamente 
atribui ao Espírito Santo: Verdade e Força.

8. Espírito Santo, que é Verdade de Deus. 
No Evangelho de S. João, no supremo dis-
curso da despedida, Jesus promete o bap-
tismo no Espírito, aos discípulos, por cinco 
vezes (ver em: Jo 14,16; Jo 14,26; Jo 15,26; 
Jo 16,7; Jo 16,13). E em duas destas cinco 
passagens, nomeia o Espírito Santo como 
Espírito da Verdade: «Quando vier o Pará-
clito, que vos enviarei de junto do Pai, o Es-

pírito da Verdade…» (Jo 15,26); e «Quando 
vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará na 
Verdade plena (Jo 16,13).

9. Espírito Santo, que é Força de Deus. Mas 
no Evangelho de S. Lucas, o Espírito Santo é 
nomeado como Poder de Deus, nesta pas-
sagem: «Eis que Eu enviarei sobre vós o que 
meu Pai prometeu. Por isso permanecei na 
cidade [de Jerusalém] até serdes revestidos 
da força do alto» (Lc 24,49). E nos Actos dos 
Apóstolos, o mesmo Apóstolo anuncia o Es-
pírito Santo como Poder Divino: «…vós se-
reis baptizados com o Espírito Santo dentro 
de poucos dias […] E recebereis uma força, 
a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, 
e sereis minhas testemunhas» (Act 1,5;8). É 
de sublinhar que, nesta última passagem, 
a ideia de força está expressamente ligada 
à ideia de testemunho de Cristo, isto é, à 
evangelização.
10. Assim, não se pode separar, nem gra-
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duar, nem desvalorizar o exercício dos ca-
rismas, na inteira vida espiritual dos cristãos, 
sem dividir e graduar a própria acção do Es-
pírito Santo, de quem estamos constante-
mente a repetir (com a Escritura) que « sopra 
onde quer» (Jo 3,8). Se Ele sopra onde quer, 
podemos nós administrar-Lhe os sopros? 
Ou administrar aqueles sobre quem o Espí-
rito sopra? Discernir, sim, é indispensável; e 
consequentemente ensinar e guiar. Mas ad-
ministrar não.
11. O Renovamento Carismático Católico só 
muito recentemente (2017) comemorou os 
primeiros cinquenta anos. O seu nascimento 
é atribuído à data de um retiro de fim de se-
mana, em meados de Fevereiro de 1967, de 
um grupo de alunos e professores da Uni-
versidade Católica de Duquesne, Pittsburg, 
Estados Unidos, por sinal instituição criada 
e mantida pelos Espiritanos. Se tomarmos 
formalmente essa data como o seu começo, 
teremos que o RCC nasceu cerca de um ano 
e algumas semanas depois do encerramen-
to do Concílio Vaticano II, a 8 de Dezembro 
de 1965. Mas o retiro de fim de semana de 
Fevereiro de 1967 não foi um início absoluto, 
mas sim um retiro na continuidade de uma 
intensa busca de renovação, expressamente 
desejada à imagem da Igreja dos primeiros 
tempos, nascida em Pentecostes. Procura e 
desejo que já vinham, entre cursilhistas, de 
antes do fim do Concílio. Portanto, ao mes-
mo tempo que decorria o Concílio Vaticano 
II; e seguindo a oração do Papa João XXIII, 
que ao convocar o Concílio, em 1961, o fez 
invocando profeticamente que a Igreja e o 
Mundo necessitavam de um Novo Pente-
costes. Ora, desejar um novo Pentecostes 
implica "renovar" a experiência do primeiro 
Pentecostes. Foi  precisamente isso que os 
leigos reunidos em Duquesne desejaram, 
pediram e obtiveram, como se pode ler no li-
vro de Patti Gallagher ("Como um novo Pen-

tecostes"), também publicado nas Edições 
Pneuma. E se é evidente o "entusiasmo" dos 
cristãos após o primeiro Pentecostes, des-
crito nos Actos dos Apóstolos, também foi 
muito grande o dos participantes do retiro 
de Duquesne, segundo o testemunho que 
nos deram; e não menos segundo a evidên-
cia do Renovamento Carismático que alas-
trou na Igreja Católica, por todo o mundo.
12. Mas também tem sido muito evidente 
que o RCC, como graça e movimento de 
entusiasmo cristão, suscitou de facto, e ain-
da continua a suscitar, sentimentos íntimos 
de prevenção em muitos católicos, inclusive 
com responsabilidades eclesiásticas, receo-
sos de que, na relação pessoal entusiástica 
dos baptizados com Deus, em intimidade 
ou em oração comunitária, se possam intro-
duzir manifestações humanas: emocionais, 
irrracionais ou até patológicas. De facto, não 
é impossível que estas anomalias psicológi-
cas ocorram, na vida da fé vivida ao modo 
humano (na relação com o divino e aí rece-
bendo ao modo divino), para dizer de acor-
do com a distinção de S. Tomás de Aquino, 
na Suma de Teologia. Não é impossível que 
ocorram fenómenos deste género dentro do 
RCC ou fora do RCC. Mas os milhões e mi-
lhões de cristãos do RCC que, no mundo 
inteiro, têm testemunhado essa experiência 
entusiástica da fé com irrecusável sanidade 
mental e psicológica, e com irrepreensível 
fidelidade à doutrina cristã e à Igreja de Cris-
to, aliás acompanhados por muitos teólogos 
ilustres, membros do clero e grandes figuras 
da hierarquia da Igreja, e até Papas, mais do 
que comprovaram que o entusiasmo cristão 
do RCC é autêntica experiência do "baptis-
mo no Espírito", uma só fonte de santifica-
ção e de poder na evangelização.

(conclusão na próxima Revista Pneuma)
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M | Senhor Bispo, ao iniciar esta conversa que-

remos reiterar os nossos agradecimentos pelo 

empenho que tem demonstrado relativamente 

à  elaboração dos Estatutos do Pneumavita, ten-

do em vista a sua aprovação pela Conferência 

Episcopal. Aproveito esta oportunidade, para lhe 

pedir que explique a todos os leitores da Revista 

Pneuma, o real significado desse reconhecimen-

to para o desenvolvimento desta comunidade?

DJM | O PNEUMAVITA é uma associação pri-
vada de fiéis.
“As associações privadas de fiéis são cons-
tituídas por livre iniciativa dos fiéis, para fins 
de caridade ou piedade, ou para fomentar a 
vocação cristã no mundo, não carecendo de 
ereção canónica” (cf.cc 215 e 299).
Podem constituir fins das associações priva-
das; a) a evangelização; b) obras de piedade 
e caridade; c) animação da ordem temporal 
com espírito cristão (cf. can 288).
Por serem reservados às associações publi-
cas, ficam excluídos, das associações priva-
das, os seguintes fins: a) promoção do culto 
publico; transmissão da doutrina cristã, em 
nome da Igreja; c) prossecução de outros 
fins reservados por sua natureza à autorida-
de eclesiástica” (cf. can 301).
O PNEUMAVITA quer tornar-se uma asso-
ciação pública de fiéis. Para isso está em 

processo a revisão dos estatutos, segundo 
as Normas Gerais das Associações de fiéis, 
da Conferência Episcopal Portuguesa de 04 
de abril de 2018.
As “associações públicas de fiéis são erec-
tas pela autoridade eclesiástica competente 
em nome da Igreja” (cf. cc313) e tem alguns 
fins que lhes são exclusivos, a saber: ensinar 
a doutrina cristã em nome da Igreja, promo-
ver o culto público e prosseguir outros fins 
reservados por sua natureza à autoridade 
eclesiástica. Estes fins ficam excluídos das 
associações privadas de fiéis (cf. cc 301 e 
3e 299).
Trata-se de uma alteração relativa aos fins, 
nomeadamente na promoção do culto pú-
blico e na transmissão da doutrina em nome 
da Igreja, e a respetiva ereção canónica por 
parte da autoridade eclesiástica competente.

M | O Pneumavita tem a sua génese no Reno-

vamento Carismático Católico. O Senhor D. Joa-

quim acompanha os diversos “movimentos reli-

giosos” em Portugal, pode-nos dar a sua opinião 

sobre o RCC ?

DJM | O RCC está implantado em todas as 
dioceses de Portugal, com um número sig-
nificativo de grupos, e de algumas comuni-
dades.

D. Joaquim Mendes

por Manita Sá da Bandeira

Bispo Auxiliar de Lisboa
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Nas dioceses há um secretariado diocesano, 
que é acompanhado pelo assistente espiri-
tual nomeado pelo Bispo diocesano, integra 
a equipa do secretariado, colabora na for-
mação, garante a eclesialidade e assegura a 
comunhão com o Bispo diocesano, entre os 
grupos e os outros fiéis na Igreja particular.
A nível nacional, da Igreja local, há a Equi-
pa do Serviço Nacional do Renovamento 
Carismático Católico, com os seus estatu-
tos aprovados pelo Conferência Episcopal 
e com os seus diversos órgãos de serviço 
que estabelece a comunhão entre todos os 
secretariados e comunidades na Igreja local.
E assim caminham na comunhão, participam 
na missão da Igreja, dão testemunho da pre-
sença e da ação do Espírito nas suas vidas. 
Os grupos do RCC enriquecem a Igreja com 
a sua vida de oração, a difusão e o testemu-
nho da Palavra de Deus, o amor à Eucaristia, 
o testemunho de comunhão fraterna, valori-
zação dos dons e dos carismas ao serviço 
da edificação do Reino de Deus e o teste-
munho de pertença e de fidelidade à Igreja.

M | O Papa Francisco, por ocasião do 37º encontro 

do Renovamento, no Estádio Olímpico, em Roma, 

em 2014, disse: “Nascestes de um desejo do Es-

pírito Santo como uma corrente de graça na Igre-

ja e para a Igreja”. No entanto, sentimos que as 

hierarquias da Igreja nem sempre têm uma ideia 

muito positiva do RCC, pode-nos orientar sobre 

as possíveis causas deste posicionamento ? 

DJM | A ideia positiva ou negativa que pos-
sa haver em relação ao RCC pode ter  a ver 
com atitudes de alguns membros e grupos 
do RCC: emocionalismo exagerado; bus-
ca do «espetacular»  e do «extraordinário», 
curas e milagres;  confusão entre daquilo 
que vem de Deus daquilo que é consequên-
cia de uma emoção passageira ou de uma 
autoexaltação; interpretação distorcida da 

ENTREVISTA
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Sagrada Escritura e de um fundamentalismo 
bíblico acrítico; espiritualismos desencarna-
do; elistismo; não integração na comunidade 
eclesial e de afirmação do RCC como o ver-
dadeiro e único caminho eclesial, com a pre-
tensão de que toda a comunidade os siga;  
atitude crítica em relação à Igreja e busca de 
poder e de protagonismo por parte de al-
guns líderes.
É preciso prevenir e superar estas atitudes, 
investindo na formação doutrinal e espiritual, 
cultivando uma atitude de conversão contí-
nua, de humildade, de docilidade ao Espíri-
to, de comunhão eclesial com os pastores e 
todo o povo de Deus.
Os dons hierárquicos e carismáticos têm a 
mesma origem e o mesmo propósito. São 
dons de Deus, do Espírito Santo, de Cristo, 
dados com a finalidade de contribuir, de for-
mas diversas, para a edificação do Espírito, 
que gera a harmonia e a complementarida-
de. Os Pastores que receberam o dom de 
governar na Igreja, têm também a missão de 
vigiar sobre o exercício de outros carismas, 
de modo que tudo concorra para o bem da 
Igreja e para a sua missão evangelizadora, 
de modo que é necessário o exercício do 
discernimento e diálogo, quando  há ten-
sões, tendo presente  o que o Senhor disse 
aos apóstolos: “Quem vos ouve é a mim que 
ouve” (Lc 10,16).

M | Uma comunidade é idealmente um local de 

crescimento espiritual, seja pessoal, seja comu-

nitário. Como vê o Senhor Bispo o papel dos di-

versos Movimentos dentro da Igreja Católica ?

DJM | Vejo-os como um dom do Espírito, 
como fonte de renovação para a Igreja e 
para a sua conversão pastoral e missionária. 
Na carta da Congregação para a Doutrina 
da fé, “A Igreja rejuvenesce”, de 15 de maio 
de 2016, dirigida aos Bispos, diz-se que “o 
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carácter de «movimento» distingue-se dentro 
do panorama eclesial enquanto realidades 
fortemente dinâmicas, capazes de suscitar 
particular atração pelo Evangelho e de su-
gerir uma proposta de vida cristã tendencial-
mente global que abarca todos os aspetos 
da existência humana. A associação de fiéis 
com uma forte partilha de vida, com a inten-
ção de incrementar a vida de fé, esperança 
e caridade, exprime bem a dinâmica eclesial 
como mistério de comunhão para a missão 
e manifesta-se como um sinal de unidade da 
Igreja de Cristo” (n.2) 

M | Todos sabemos e sentimos que atravessa-

mos uma forte crise de fé no mundo. No seu pa-

recer e com a sua larga experiência, quais serão 

as grandes causas? Como ultrapassar esta si-

tuação?

DJM | As causas são múltiplas e complexas, 
têm origem na aceleração da história, num 
rápido desenvolvimento, numa rápida mu-
dança cultural que a Igreja teve dificuldade 
de acompanhar.
O caminho é o da “refundação”, no sentido 
de retorno aos fundamentos, ao essencial, 
ao Evangelho, a Cristo, à missão de ser “fer-
mento”, “sal” e “luz”, de ser “resto” assente 
na “Pedra angular”, construindo sobre a “ro-
cha”, para resistir e permanecer fiel a Cristo e 
à Igreja, de que Ele é o fundamento, Cabeça, 
e Senhor.

M | Jesus prometeu “Estarei convosco até ao fim 
dos tempos” se confiássemos plenamente nessa 
promessa não seria mais fácil a Igreja enfrentar 

as questões mais difíceis deste tempo que vive-

mos ?

DJM | Certamente. Confiar mas também com-
prometer-se como membro vivo da Igreja, 
assumindo plenamente a vocação batismal, 

a identidade cristã e de pertença, sentindo-
-se parte deste “corpo”, viver e testemunhar 
o Evangelho, respondendo com empenho e 
fidelidade à própria vocação e missão; viven-
do a comunhão com Cristo e com os irmãos, 
colaborando com todos os homens e mulhe-
res de boa vontade, para tornar realidade o 
sonho de Deus de um mundo unido, justo, 
solidário, fraterno.

M | O Senhor Bispo hoje, com toda a sua fecunda 

vivência, continua a ser um homem de esperança?

DJM | Com certeza, não podia ser de outro 
modo. O cristão é um homem de esperança, 
fundada em Cristo vivo e ressuscitado, Se-
nhor do mundo e da História, que caminha 
connosco, nos ilumina com a sua Palavra, 
nos sustenta com a sua graça e com a força 
do Seu Espírito.

M | O nosso Padre Lapa sempre que acorríamos 

ao seu conselho em alturas de desânimo, dizia-

-nos: Coragem !  Assim, para finalizar pedia-lhe 
que nos deixasse uma palavra de estímulo para 

prosseguir e concretizar o carisma do Pneuma-

vita: Evangelizar na força do Espírito Santo.

DJM | Para “evangelizar na força do Espírito”, 
é necessário estar aberto e disponível, ser 
dócil às moções do Espírito, deixar-se con-
duzir por Ele, caminhar com a Igreja, com to-
dos os irmãos e irmãs, dando e recebendo,  
comprometidos na mesma missão,sentindo-
-se parte do povo santo de Deus, servindo 
com humildade e amor com os dons e caris-
mas recebidos.

M | Senhor Bispo, agradecemos, do fundo do co-

ração, a sua disponibilidade que para nós  repre-

senta uma dádiva do Senhor e nos dá força para 

a tarefa com a qual nos comprometemos. 

Fotos gentilmente cedidas por govvota.blogspot.pt
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As diversas personagens - Zacarias, 
Isabel, os pastores, Simeão e Ana - 
têm uma familiaridade extraordinária 

com o Espírito Santo, que é o modo 
próprio de o Deus vivo e verdadeiro tornar-
Se presente. Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo (Lc 1, 41), Zacarias ficou cheio do 
Espírito Santo (Lc 1, 67); de Simeão diz-se 
que o Espírito estava nele; que o Espírito 
Santo lhe tinha revelado que não morreria 
antes de ter visto o Messias do Senhor e 
que, impelido pelo Espírito, foi ao Templo 
(Lc 2, 26-27: o Espírito Santo é mencionado 
três vezes em apenas dois versículos!). De 
maneira absolutamente singular o Espírito 
Santo desce sobre Maria e opera n'Ela a 
Encarnação do Verbo. Estas personagens 
movem-se numa atmosfera propriamente 
“pneumática”, vivem “no Espírito”. São 
sensíveis e dóceis ao Espírito, como as 

A Alegria do Natal

folhas ao vento. Por isso, estão sempre 
prontas para o louvor: o cântico alegre, a 
glorificação de Deus,· a exclamação de 
admiração, são coisas tão naturais para 
eles, que, por assim dizer, não fazem outra  
coisa  que “bendizer” e “engrandecer” o 
Senhor a toda a hora. São o modelo perfeito  
dos crentes «fervorosos no Espírito» (Rm 12, 
11). Sabemos tudo isto e podemos afirmá-
lo com certeza porque  conhecemos o seu 
modo de orar. De facto, os "evangelhos da 
infância" estão cheios das suas orações: o 
Benedictus, o Magnificat, o Nunc dimitis, 
sem contar as orações indirectas, como 
as dos pastores, de quem se afirma que 
“voltaram glorificando e louvando a Deus” 
(Lc 2, 20).

Fr. Raniero Cantalamessa in “Dia-a-dia com 
o Espírito Santo”. Ed. Gráfica de Coimbra

é dom do Espírito
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AO  RITMO  DA  IGREJA

‘O Papa Francisco é uma lufada de ar fresco 
na Igreja’…assim intitulou a Vatican News 
numa breve entrevista que concedi em fim 
de mandato Provincial. Sim, este Papa é 
um homem inspirado pelo Espírito Santo, 
como se vê na lucidez com que é Pastor 
e na coragem com que enfrenta desafios 
e dificuldades no seu Ministério de Pedro. 
É uma lufada de vento do Espírito para a 
Igreja e para o resto do mundo! Tornou-
se, em pouco tempo, uma das raras 
referências mundiais. A sua voz é escutada 
e respeitada, o que acontece com poucos 
cidadãos desta nossa aldeia global que é o 
mundo em que vivemos.

Um Papa CARISMÁTICO

Francisco é carismático em todos os 
sentidos desta palavra forte. Tem carisma 
de líder, tem olhar de profundidade, tem 
Fé com força para transportar montanhas, 
é inspirado pelo Espírito Santo. Tem um 
apreço forte pelo grande Renovamento 
Carismático que o Espírito aponta para 
que a Missão da Igreja frutifique. Sinal 
evidente deste seu amor ao Renovamento 
Carismático Católico foi a sua participação, 
em Roma, no Circo Máximo, na celebração 
dos 50 anos dos inícios desta grande e 
promissora dinâmica da Igreja, o RCC.

A coragem de ver, julgar e agir!

Francisco trouxe à Igreja e ao mundo a 

simplicidade e o compromisso típicos 
das igrejas latino americanas. Trouxe 
arejamento e capacidade de diálogo 
com quem pensa e age diferente. Trouxe 
coragem para enfrentar problemas graves 
como os que se relacionam com os 
abusos sexuais e a ostentação do poder 
e da riqueza. Trouxe uma guerra sem 
tréguas a maneiras de estar na Igreja em 
que a autoridade é riqueza e poder e não 
o serviço simples aos mais pobres como 
viveu e pediu Cristo. 

O Pastor da ALEGRIA!

O Papa Francisco veio recordar à Igreja 
e ao mundo o grande valor do Reino 
de Deus que é a ALEGRIA. Daí que os 
grandes documentos do seu pontificado 
tenham a Alegria no coração (e no título). A 
‘Alegria do Evangelho’, a ‘Alegria do Amor’, 
‘Alegrai-vos e Exultai’, ‘Laudato Si’…são 
encíclicas e exortações apostólicas que 
apelam a uma vida cristã mais digna, mais 
simples e mais feliz. Fazia-nos muita falta 
esta focagem alegre.

Um abraço aos MIGRANTES

Mas o Padre Bergoglio, filho de imigrantes, 
marca a agenda do mundo com um apelo 
constante à deslocação na direcção das 
periferias e das margens, onde os pobres 
estão a ser esmagados na sua dignidade 
e direitos. Fez a sua primeira viagem fora 

MISSÃO INSPIRADA
Sempre com o Papa Francisco
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de Roma até Lampedusa para, no Mar 
Mediterrâneo ‘chorar por aqueles mortos 
que ninguém chora’, os imigrantes que 
arriscaram entrar em barcos sobrelotados 
e chegar à Europa dos seus sonhos. São 
muitos milhares os que morrem neste 
‘grande cemitério’ de água salgada. 
Também o Papa Francisco redobra apelos 
ao acolhimento aos imigrantes que chegam 
à Europa ou que vivem nos Estados Unidos 
e são postos fora pelas políticas da actual 
administração americana.

Por uma ECOLOGIA INTEGRAL

Francisco apresentou ao mundo uma 
perspetiva ecológica inovadora: a de uma 
ecologia integral que comece por amar 
os pobres e, desta forma, olhe a natureza 
com muito respeito. ‘Laudato Si’ será, nos 
próximos tempos, o grande documento 
ecológico de referência para a Igreja e para 
o mundo.

Tudo pelo ECUMENISMO

Muitos foram os sinais que Francisco deu 
para que a unidade dos Cristãos avence 
com mais força. Assim, foi á Suécia celebrar 
os 500 anos de Lutero e participou em 
diversas grandes celebrações, em Roma 
ou nas Visitas Papais. Vimo-lo a rezar ao 
lado de Patriarcas e Pastores de Igrejas 
Ortodoxas e Protestantes. Recebeu no 
Vaticano figuras grandes das Igrejas Irmãs. 

Defende um caminho que leve á unidade 
sem matar a riqueza da diversidade.

Tem todo o meu Apoio!

Sim, gosto muito do Papa Francisco. O meu 
apoio é e será sempre incondicional. Como 
ele, sonho com uma Igreja feliz, simples 
e próxima dos mais pobres, sempre a 
caminhar rumo às periferias e margens, fiel 
a Cristo, também ele um homem periférico, 
no tempo e terra onde viveu.
Os ataques ao Papa Francisco mereceram 
resposta quase universal, desde 
Conferências Episcopais a Bispos nas suas 
dioceses. Todos não somos demais para 
dizer ao Papa que acreditamos no Espírito 
que trabalha nele e por ele para que a 
Igreja seja uma família aberta a todos e 
comprometida com os valores do Reino de 
Deus: a Justiça, a Paz, o Amor e a Alegria.
Cheguei a Roma para me empenhar 
numa das áreas de Missão que o Papa 
Francisco tanto insiste: a Justiça, a Paz e 
a Integridade da Criação. Vou continuar a 
dar o meu melhor para que a Igreja se torne 
mais credível e mais missionária, junto dos 
pequeninos e dos pobres.
Conte comigo, Papa Francisco!

Pe. Tony Neves, CSSp, em Roma
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SEGUNDA PARTE:  OS JOVENS E O TRABALHO

Devemos pedir perdão aos jovens, por-
que nem sempre os levamos a sério. 
Nem sempre os ajudamos a ver o ca-

minho e a construir os meios que poderiam 
permitir-lhes não acabarem descartados. Mui-
tas vezes não sabemos como os fazer sonhar 
e não somos capazes de os entusiasmar. É 
normal buscar o dinheiro para construir uma 
família, um futuro e para sair daquele papel de 
subordinação aos adultos a que os jovens nos 
dias de hoje se sujeitam por tempo de mais. O 
importante é evitar experimentar a cobiça da 
acumulação. 
Há pessoas que vivem para acumular dinheiro 
e pensam que devem acumulá-lo para viver, 
como se depois o dinheiro se transformasse 
em alimento também para a alma. Isto signifi-

Algumas respostas do Papa Francisco 
a uma entrevista com Thomas Leoncini

DEUS
É JOVEM

(continuação da Revista anterior)

ca viver ao serviço do dinheiro, e aprendemos 
que o dinheiro é algo concreto, mas no seu 
seio existe qualquer coisa de abstrato, de vo-
látil, qualquer coisa que de um dia para o ou-
tro pode desaparecer sem aviso prévio, basta 
pensar na crise dos bancos e no recente de-
fault. Aquilo de que fala contudo, penso ser 
um assunto importante: mencionou o dinheiro 
em função da necessidade de sustento, e por 
conseguinte, de trabalho. Posso dizer-lhe que 
é o trabalho o alimento para a alma, o trabalho 
pode sim transformar-se em alegria de viver, 
em cooperação, em união de propósitos e 
jogo de equipa. Não o dinheiro. 
E, além disso, o trabalho deve ser acessível a 
todos. Todos os seres humanos devem ter a 
possibilidade concreta de trabalhar, de provar 
a si mesmos e aos seus entes queridos que 
são capazes de ganhar a vida. Não se pode 
aceitar a exploração, não se pode aceitar 
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que imensos jovens sejam ludibriados pelas 
entidades patronais com falsas promessas 
com pagamentos que nunca chegam, com o 
pretexto de que são jovens e devem adqui-
rir experiência primeiro. Não se pode aceitar 
que as entidades patronais exijam dos jovens 
um trabalho precário e inclusive até gratuito, e 
vezes até mesmo com uma pré-seleção para 
poder executá-lo. Isto é exploração e dá ori-
gem às piores sensações da alma; sensações 
que crescem pouco a pouco e podem mudar 
também a personalidade dos jovens. 
É possível fazer com que os jovens que se 
sintam no centro dos projetos e não descar-
tados todos os dias, fazendo com que se 
transformem em protagonistas, ou melhor 
deixando-os transformar-se em protagonis-
tas. Para compreender um jovem hoje em dia 
é necessário entendê-lo em movimento, não 
se pode ficar parado e exigir encontrar-se na 
mesma sintonia de onda. Se quisermos dia-
logar com um jovem devemos ser móveis, e 
então será ele a abrandar para nos escutar, 
será ele a decidir fazê-lo. E quando abrandar 
começará um novo movimento: um gesto em 
que o jovem começará a acertar o passo mais 

devagar para se fazer ouvir e os anciãos ace-
leram, a fim de achar o ponto de encontro. 
Ambos se esforçam: os jovens em andar mais 
devagar e os velhos em andar mais depressa. 
Isto poderia assinalar o progresso. 
Um jovem possui qualquer coisa de profeta, e 
deve dar-se conta disso. Deve ter consciência 
de que está dotado das asas de um profe-
ta, da capacidade de profetizar, de dizer, mas 
também de fazer. Um profeta dos dias de hoje 
tem de facto a capacidade de condenação, 
mas também de perspetiva. Os jovens pos-
suem estas duas qualidades. Sabem conde-
nar, se bem que muitas vezes não exprimam 
bem a sua condenação. E têm também a 
capacidade de perscrutar o futuro e de ver 
mais adiante. Contudo, os adultos muitas ve-
zes são cruéis e deixam toda esta força dos 
jovens abandonados. Os adultos erradicam 
com frequência os jovens, arrancam-lhes as 
respetivas raízes, e, em vez de os ajudar a ser 
profetas pelo bem da sociedade, deixam-nos 
órfãos e rejeitam-nos. Os jovens de hoje estão 
a crescer numa sociedade desenraizada.

(conclusão na próxima Revista Pneuma)
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NOVEMBRO

R E Z A R  C O M  O  P A P A
Rede Mundial de Oração do Papa

IN T E N Ç Ã O

INTENÇÃO

DEZEMBRO

Há imensa 
conflitualidade no 
mundo atual, alguma muito violenta. 
Imploremos a Deus para que as 
pessoas aprendam com Jesus 
a linguagem do amor, se deixem 
inflamar pelo Espírito Santo, para que 
alimentem no coração sentimentos 
de concórdia e de perdão, de modo a 
que os conflitos dêem lugar ao diálogo 
e à convivência pacífica entre todos.
Unamos a nossa oração, neste 
mês de Novembro, ao Apostolado 
de Oração, para que a linguagem 
do coração e do diálogo, iluminada 
pela luz do Espírito Santo, prevaleça 
sempre sobre a linguagem das armas.

Universal: Ao 
serviço da paz.

Para que a lingua-
gem do coração pre-
valeça sempre sobre 
a linguagem das 
armas.

Evangelizar é um 
desafio que se coloca 
a todos nós que 
somos cristãos. Todos 
somos chamados 
a testemunhar e 
a anunciar Jesus, 

de modo a que Ele entre no coração 
das pessoas e faça parte das suas 
vidas. Há, contudo, pessoas mais 
comprometidas com o serviço da 
transmissão da fé.
Neste mês de Dezembro, 
correspondendo ao apelo do Santo 
Padre, rezemos para que através da 
união íntima com Deus, as pessoas 
mais comprometidas com o serviço 
da transmissão da fé, se deixem 
iluminar pelo Espírito Santo, de modo 
a encontrarem a linguagem adaptada 
aos nossos dias, para que a palavra de 
Deus chegue ao coração das pessoas e 
possa ser compreendida por todos.

Pela evangeliza-
ção: Ao serviço 
da transmissão 

da fé.
Para que as pessoas 
comprometidas com 

o serviço da transmis-
são da fé encontrem 

uma linguagem 
adaptada aos nossos 
dias no diálogo com 

as culturas.

 Maria de Lourdes Azinheiro, Pneumavita 
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São Francisco Xavier nasceu a 7 de Abril 
de 1506, no Castelo de Xavier, perto de 
Pamplona, Navarra 
(Espanha). Era o mais 
novo de cinco filhos, 
de uma família ilus-
tre. Com 19 anos, foi 
estudar para a Uni-
versidade de Paris, 
habitando o Colégio 
Português de Santa 
Bárbara, custeado 
pelo Rei de Portugal 
D. João III. Aí conhe-
ceu Inácio de Loiola e 
outros colegas, que 
fundaram mais tarde 
a Companhia de Je-
sus, uma ordem re-
ligiosa ao serviço do 
Papa.
Francisco Xavier foi 
enviado para a Índia, 
a partir de Roma e 
saindo de Lisboa em 
1541, no dia em que 
fazia 35 anos. Duran-
te dez anos, ensinou 
a religião cristã na Ín-
dia, em Malaca, nas 
Ilhas Molucas, na In-
donésia e no Japão. 
Pretendia chegar à China, quando morreu, 
esgotado de tanto andar e pregar, em 1552, 
com 46 anos de idade. Ao todo, andando a 
pé e de barco, percorreu o equivalente em 
linha reta, duas vezes e meia a volta à terra. 
Para falar sobre Jesus e a doutrina cristã, 
era destemido e ousado ao máximo, com 
uma confiança absoluta em Deus. Andou 

por meio de povos que nunca tinham vis-
to um europeu, alguns deles antropófagos, 

procurando entender e 
fazer catecismos sim-
ples em línguas que 
ninguém sabia sequer 
que existiam e que 
nem tinham escrita.
Faleceu exausto, 11 
anos depois de ter 
partido de Roma. É 
um gigante da história 
da Igreja: grande na 
evangelização, na cul-
tura e no humanismo.
O seu corpo continua 
incorrupto, ao fim de 
466 anos, na Basílica 
do Bom Jesus, em 
Goa, onde a sua per-
sonalidade e santidade 
continuam a inspirar e 
a atrair peregrinos não 
só da Índia, mas do 
mundo inteiro, mesmo 
sem serem católicos.
Ele disse e escreveu 
várias vezes que era 
“navarro de nascimen-
to, mas português de 
coração”… 
A maior parte dos seus 

escritos são em língua portuguesa. Nas 
suas cartas, diz com frequência que, sem 
os barcos portugueses e sem o apoio do 
Rei de Portugal (D. João III), nunca poderia 
ter feito nada do que conseguiu fazer no 
Oriente. O seu lema era: “Mais!” Isto é, mais 
almas, mais trabalho, mais serviço, mais 
amor!

São Francisco Xavier
3 de Dezembro

Pe. João Caniço, s.j. 
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Segundo o Papa Francisco, "é o mo-
mento de seguir adiante com mais 
força, deixando para trás o pó do 

tempo que deixámos acumular, agradecen-
do tudo o que já recebemos e enfrentando 
o que é novo com confiança na ação do Es-
pírito Santo. O RCC serve não só a história 
do momento, mas toda a história humana, 
sempre marcada pela força viva e operan-
te de Jesus, Senhor e Salvador, pelo poder 
do Espírito Santo". Esta afirmação de que 
Jesus é o Senhor da minha vida precisa de 
ser sentida com paixão e amor, de contrário 
não tem nenhum significado. Como no dia 
de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo 
tem de ser vivida profundamente, só assim 
é verdadeira corrente de graça pelo poder 
do Espírito. A efusão do Espírito Santo  faz 
com que os nossos corações  sejam como 
rios de água viva e não como lagos! "No úl-
timo dia, o mais solene da festa, Jesus, de 
pé, bradou : «Se alguém tem sede venha a 
mim; e quem crê em mim que sacie a sua 

sede! Como diz a Escritura, hão-de correr 
do seu coração rios de água viva.» Ora Ele 
disse isto, referindo-se ao Espírito que iam 
receber os que n'Ele acreditassem;" (Jo 
7, 37-39). Se acreditarem, as vossas vi-
das serão transformadas em rios de água 
viva. Esta água faz nascer um amor novo, 
o desejo de amar o que não é devidamente 
amado: a reconciliação, a união, tudo o que 
vem do Espírito Santo, ou seja, amar os ca-
rismas como tesouro de graça. 
Passados 50 anos, o que ficou? O Papa 
Francisco apela a que o RCC se renove. O 
primeiro carisma do Renovamento é reno-
var-se, começando pelo início: a identidade 
carismática (corrente de graça) e a identi-
dade eclesial, que vive, trabalha e espera 
que toda a igreja se torne carismática, a 
verdadeira igreja do Espírito Santo. 
A partir do livro "O Espírito Santo, nossa es-
perança", do Cardeal Suenens, os bispos 
dos Países Baixos criaram um documento 
onde pode ler-se: "Não tenham medo de 

Passados 50 anos de Renovamento Caris-
mático Católico (RCC), é o momento na 
nossa vida eclesial de parar e refletir.
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O Santo Padre, em carta de 
12/6/2015, dirigida aos Presidentes 
do ICCRS e da Fraternidade 

Católica expressou o desejo de que o 
Renovamento Carismático Católico, “esta 
corrente de graça, que foi despertada pela 
ação soberana do Espírito Santo (…) tenha 
um único serviço internacional” sediado 
em Roma e que englobe não só as duas 
Organizações citadas, mas todas as outras 
realidades tais como, as comunidades 
de aliança, escolas de evangelização, 
congregações religiosas, associações de 

Notícias  DA  IGREJA
fieis, etc., suscitadas por esta corrente de 
graça e onde seja o Espírito Santo o ´´único 
guia e condutor”.
Para concretização desta tarefa, o 
Santo Padre nomeou em Abril de 2016, 
Michelle Moran e Pino Scafuro, como 
responsáveis e Júlia Torres e Oreste 
Pesare, como secretários. Contam com o 
acompanhamento do Conselho Pontifício 
para os Leigos.
Em Maio de 2017 celebrou-se o ato 
de constituição do novo serviço, que 
será designado por CHARIS- Serviço 
Internacional para o Renovamento 
Carismático Católico.
Os Estatutos do novo serviço foram já 
apresentados em Março de 2018, depois 
de aprovados pelo Conselho Pontifício para 
os Leigos e entrarão em vigor na Solenidade 
de Pentecostes, em Junho de 2019. 
A CHARIS será assim um serviço 
internacional, para todas as expressões do 
Renovamento Carismático Católico.

entrar em contacto com o Renovamento, 
porque não entrarão em contacto com mais 
um movimento, mas com o Espírito San-
to em ação". O Renovamento é o Espírito 
Santo que age por si próprio. Que grande 
privilégio temos em ser testemunhas desta 
realidade! Não temos nada a ensinar à Igre-
ja, pois o RCC não é uma nova espirituali-
dade, ou estrutura. É o Espírito Santo que 
dá vida à Igreja, é preciso devolver-lhe esta 
vida e somos chamados a esta missão. 
Antes do Pentecostes, os apóstolos es-
tavam cheios de medo, pensando só no 
passado, incapazes de encarar o futuro, e 

só depois de o Espírito Santo ter vindo so-
bre eles, saíram a proclamar a Boa Nova. 
Também hoje, é necessário que todos os 
sacerdotes e bispos recebam a efusão do 
Espírito. "A Igreja nunca estará em saída se 
o Espírito Santo não entrar." (Papa Fran-
cisco). Se quisermos uma Igreja em saída, 
sem medo e unida, é preciso deixar entrar 
o Espírito Santo. Com Ele tudo é possível.

Salvatore Martinez in Assembleia do RC 
de Madrid, 2017

Síntese de Vanda Ângelo
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Um Menino envolto em panos, 

deitado numa manjedoura

A.J.M., Pneumavita

O nascimento de Jesus é o aconteci-
mento maior na história do homem. 
Um Deus que Se rebaixa e Se en-

carna Homem, mantendo-se Deus, nunca 
tal aconteceu na história das religiões. Mas 
desse modo, Deus quis-nos mostrar, por 
Jesus Cristo, que o Seu amor por nós não 
tem limites. Que nos amou primeiro e nos 
ama sem condições, por pura gratuidade. 
Por isso fez do Seu próprio Filho a pedra 
angular no projeto de salvação, e tornou-O 
próximo, o Emanuel, para que o homem 
percebesse que tem uma vida eterna á sua 
espera, se receber no seu coração, este tão 
grande desejo de Deus.
Meditar sobre o nascimento de Jesus, tor-
na-se pois, inspirador e, entrando neste Seu 
ato de humildade extrema, somos elevados 

ao céu nos Seus braços, como dizia Santa 
Teresinha, ainda que humanamente eles se-
jam pequenos, frágeis e fracos, como qual-
quer recém-nascido. Sobre o nascimento de 
Jesus, além dos Evangelhos, sobretudo os 
de Mateus e Lucas, o Espírito Santo susci-
tou inspiradas meditações, por exemplo aos 
primeiros Padres da Igreja, que terão bebido 
da tradição oral.
A Beata Ana Emmerich, no século XIX, teve 
a graça de visionar esse momento, que des-
creve assim:
“Decorrera uma boa hora sobre estes  acon-
tecimentos, quando Maria chamou  por S. 
José, que, no seu cubículo,  continuava em 
oração, prostrado por  terra. Com a alma 
repleta de humildade e alegria, José tomou 
nos braços o Dom  do  Altíssimo, que Maria 
lhe apresentou. Em volta, vários anjos, com 
forma humana, prostrando-se, adoravam 
Jesus. Maria tinha somente quatro panos e 
com eles enfaixou o Menino que, pouco de-
pois, colocou na manjedoura onde, sobre  o 
feno, José acabava de estender uma cober-
tura. Ali, junto do Menino, sobre as palhas, 
Maria e José, chorando de alegria, canta-
vam hinos ao Senhor.”
O Papa Bento XVI no seu livro “A infância de 
Jesus” escreveu também: “Maria envolveu 
o Menino em panos (...) Podemos  imagi-
nar  o amor com que Maria aguardou a sua 
hora e terá preparado o nascimento  do Seu 
Filho. A tradição dos ícones, com base na 
teologia dos Padres, interpretou teologica-
mente também a manjedoura e os panos 
( ...) representada como uma espécie de  
altar”. S. Agostinho interpretou também o 
significado da manjedoura (...) dizendo que 
jazia ali Aquele que havia de apresentar-Se  
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a Si mesmo como o verdadeiro pão descido 
do céu, como o verdadeiro alimento, que o 
homem necessita para ser pessoa humana, 
o alimento que dá ao homem a vida ver-
dadeira: a vida eterna.  Enigmaticamente, 
Deus serviu-se deste episódio para anun-
ciar, em primeira mão, a Sua Boa Nova, e o 
Anjo disse aos pastores: “Hoje nasceu-vos 
um Salvador, que é o Cristo-Senhor... Isto 
vos servirá de sinal: encontrareis um recém-
-nascido, envolto em faixas deitado numa 
manjedoura” Um autêntico Evangelho e um 
sinal. Uma revelação que exige uma dupla 
resposta: ir verificar o sinal indicado por 
Deus e  aceitar a voz do Seu Evangelho. 
Um paradoxo a que os pastores anuíram, o 
que é verdadeiramente singular! Mas esse 
sinal convenceu-os, e fizeram o seu Evan-
gelho  - acreditaram que nascera o Salva-
dor – e louvaram a Deus por tudo isso...
Tal como os pastores, também nós nos 
deparamos aqui com o paradoxo funda-
mental do cristianismo: por um lado vemos 
um menino envolto em panos, indefeso, 

um simples ser humano; vemos talvez um 
eventual profeta do Senhor que morre jus-
tiçado. 
Foi esse o sinal de Belém e do Calvário. E é 
sobre esse sinal que paira a palavra da epi-
fania radical de Deus, anunciando: Nasceu-
-vos o Salvador (aí O tendes!), o Messias 
da esperança de Israel, o Senhor de todo o 
cosmos. Perante um tal paradoxo, os pas-
tores responderam como crentes; neles, 
que eram talvez os mais pequenos da terra, 
começou a brilhar para os homens, como 
para Abraão, a nova luz da verdade. Peran-
te um tal paradoxo, é-nos também pedida, 
a nós, a coragem de uma resposta... 
“Bendito seja Deus Pai, que nos facilitou 
uma Caminho de Salvação, o Seu próprio 
Filho Jesus Cristo. Um Caminho da Verda-
de que nos leva à Vida. Bendito o Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida, que procede 
do Pai e do Filho, e que gerou a Vida em 
Maria.  Bendita seja Ela, que deu o seu SIM 
a este projeto de Deus, e assim nos abriu 
as portas do céu.Amen!”

Neste tempo de espera
Ensina-nos a esperar-Te
Como Tu esperas por nós,
Sempre atento às nossas fragilidades
E respeitando os nossos tempos,
Mas sempre de braços abertos para nós.
Ensina-nos a esperar-Te
Porque Tu estás sempre a vir, nunca nos 
deixas,
No íntimo dos nossos corações
E o Teu amor infinito
Envolve-nos por inteiro,
Aos nossos sins e hesitações.
Ensina-nos a linguagem da esperança
Forte, confiante, paciente
Enquanto aguardamos o Teu tempo
E a Tua vontade. Inês Pereira, Pneumavita
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O Espírito Santo gerou Jesus no seio de 
Maria, como diz o Evangelho de Ma-
teus "(Maria) concebeu um filho por 

obra do Espírito Santo" (Mt 1,18).
Dum modo semelhante, o Espírito Santo pode 
trazer Jesus ao nosso eu interior, tornando as-
sim feliz o nosso coração.
Hoje repete-se muito esta idéia, mas não é 
suficiente ficar-se por dizer isso, porque o Na-
tal não é uma celebração puramente íntima, 
não é um encontro entre o meu coração e 
Jesus, como se não houvesse mais nada. O 
Espírito Santo quer renascer Jesus em toda a 
minha existência: no meu trabalho, nos meus 
projetos, nos meus relacionamentos, na mi-
nha família. E o mais importante é que Jesus 
nasceu entre nós para nos ajudar a criar um 
mundo melhor, de fraternidade e justiça.
Porque Ele não gosta de nós apenas pelos 
nossos sentimentos doces, mas pela nossa 
docilidade completa, que nos leva a comuni-
car aos outros o que recebemos. O Espírito 
Santo procura sempre criar vida comunitária, 
uma vida comunitária cada vez mais generosa 
e exemplar. Por esta razão, não é suficiente 
para Ele dar à luz Jesus na intimidade de cada 

um, mas sim na vida compartilhada de cada 
família, cada grupo, cada comunidade.
“Vem, Espírito Santo, enche o meu coração e 
abre a minha boca para que eu saiba louvar 
e adorar, com o coro dos anjos, a Jesus re-
cém-nascido. Ensina-me a contemplá-lo com 
os olhos simples dos pastores, a dar-lhe pren-
das de amor como os magos.Toca na minha 
mente e no meu coração, para que eu possa 
espantar-me feliz diante de Deus Encarnado, 
aquele que me ama tanto até se tornar uma 
criança, para me salvar da pequenez humana.
Glória a Deus nas alturas e na paz na terra!        
Ensina-me a orar, Espírito Santo, para que eu 
possa adorar o meu Salvador e cantar a sua 
simplicidade divina.
E trabalha em mim, Espírito Santo, para que 
Jesus possa nascer também na minha vida, 
para que possa nascer na minha casa, e ilu-
mine tudo com sua presença.
Que neste Natal possam renascer muitas coi-
sas boas em mim. Renova tudo com a Tua 
Graça, Espírito de Santidade. Toma toda a 
minha existência. “Amen“

Mons.Victor Manuel Fernandez, adap. “Los 
cinco minutos del Espiritu Santo”, Ed. Paulus.

Espírito Santo 

ensina-me a 

contemplar o Menino com os 

olhos simples dos pastores
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 VIDA  EM  COMUNIDADE

XLI ASSEMBLEIA NACIONAL 
DO RENOVAMENTO CARISMÁTICO CATÓLICO

Sob o tema “Para que a vossa alegria 
seja completa” (Jo 15,11), e tendo como 
orador convidado Oreste Pesare , de Itá-
lia, esta Assembleia decorreu em Fátima, 
nos dias 1 e 2 de setembro. No 1º ensi-
namento, “Jesus, Filho de Deus, Fonte de 
Alegria e Paz!”, aquele pregador partiu do 
episódio da “Multiplicação dos pães e dos 
peixes” (Jo 6), chamando a atenção para o 
facto de que aquelas pessoas ficaram sa-
ciadas e reconheciam o poder de Jesus. 
Por isso, queriam que Ele se tornasse rei, 
a fim de satisfazer os seus interesses. Não 
se focaram em quem fez os sinais (o doa-
dor), mas sim nos sinais (os dons). De igual 
modo, muitos seguem Jesus hoje porque, 
ao tomar contacto com Ele, ficaram sacia-
dos e sentiram-se bem. Os judeus queriam 
que Jesus os libertasse dos romanos e nós, 
hoje, queremos que Ele nos liberte da soli-
dão, da morte, dos maus juízos, e de tudo 
aquilo que nos faz mal. Esta é uma visão 
de Jesus como um bombeiro pessoal, ou 
como um super-herói. Os que não têm raí-
zes na fé, assim que surgem as tribulações, 
ficam escandalizados e afastam-se. Quem 
tem essas raízes permanece, podendo, en-
tão, experimentar a verdadeira alegria e paz, 
que só Jesus pode dar. 
Porém, desde que perguntou aos discípu-

los “Quem dizeis vós que Eu sou?” e Pedro 
respondeu “Tu és o Messias” (Mc 8, 29), 
Jesus começou a ensinar-lhes que teria de 
sofrer muito. A sua morte não era um inci-
dente - era a sua missão, o plano do Pai, tal 
como explicou mais tarde aos discípulos de 
Emaús. Depois de Pentecostes, o mesmo 
Pedro que tinha “repreendido” Jesus por 
aquele anúncio de sofrimento, irá afirmar 
que, com a Paixão de Jesus, Deus cumpriu 
o que tinha anunciado pelos profetas: que 
Jesus tinha de sofrer e morrer. O Espírito 
Santo fez um grande milagre em Pedro, e 
pode fazer o mesmo connosco. Temos de 
seguir a recomendação de S. Paulo “Dei-
xai-vos transformar na vossa mentalidade”, 
senão nunca iremos compreender verda-
deiramente quem é Jesus.
Oreste Pesare transmitiu-nos, em profecia: 
“Como Eu fiz, entra confiante nos teus de-
safios e na tua morte. (…) É através da tua 
fraqueza que Eu te venho salvar, porque te 
amo. É mesmo quando precisas, que pos-
so mostrar-te o meu amor infinito. (…) Vou-
-te dar a paz e a alegria, se te abandonares 
nos meus braços, se deixares de controlar 
a tua vida e começares a ter confiança no 
teu Deus”.
A morte é necessária, mas não é o fim. Je-
sus disse que tinha de ser morto, mas conti-

  Ver pequena nota biográfica, na entrevista dada à Pneuma pelo mesmo.1

1
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nuou, e avisou que ressuscitaria ao 3º dia. Não somos masoquistas, 
que amam o sofrimento; desejamos e procuramos a felicidade, na 
terra e na eternidade. Muitas vezes, aquilo a que chamamos sofri-
mento, Jesus chama “Preciso de ti”. Se nos tornarmos verdadeiros 
discípulos de Jesus e servidores do próximo, a paz e a alegria en-
cherão os nossos corações, e os outros notarão.

No 2º ensinamento, “O Espírito Santo, planificador dos dons”, Ores-
te Pesare referiu que Jesus é vitorioso e sabe transformar o nosso 
sofrimento em ressurreição. Quando Deus nos faz sentir o seu amor, 
a nossa vida muda e sentimo-nos as pessoas mais felizes do mun-
do. Quem já fez uma verdadeira experiência da Efusão do Espírito, 
sentiu isso. S. Lucas conta que, logo a seguir ao batismo, conduzi-
do pelo Espírito, Jesus vai para o deserto e resiste às tentações. O 
Espírito Santo é essa força que nos permite superar os problemas 
da vida. Depois do deserto, Jesus está pronto para ir anunciar, liber-
tar os cativos, dar a vista aos cegos, etc. Esta passagem bíblica 
é o fundamento da vida do RCC. Por isso, Paulo VI afirmou que 
o RCC era uma grande chance para a Igreja e os papas seguintes 
têm dado eco a esta ideia.
A passagem de Ez 47 (a visão do templo, de onde sai água que 
cura) ilustra a forma como o Espírito Santo trabalha, anunciando 
600 anos antes, o templo que viria a ser Jesus, e a água que dá 
vida, que é o Espírito Santo. Só quem está nas margens desse rio, 
que é o Espírito Santo, pode dar vida; não nos podemos afastar 
d’Ele. Temos de viver bem os carismas, como instrumentos para 
ajudar os outros. Se começarmos a servir os irmãos, descobriremos 
os carismas que recebemos. Dispor as cadeiras para um encontro 
de oração, ir levar alguém ao aeroporto, etc. Só depois o Senhor 
nos mostrará os carismas que temos. Servir significa, também, fazer 
coisas que não nos agradam. Temos de fazer a vontade do Senhor 
e não a nossa.

A Eucaristia de sábado foi presidida pelo novo Assistente Nacio-
nal do RCC, Pe. Nuno Marques, do Porto. Relembrou que te-
mos de experimentar Jesus na nossa vida e anunciar essa nossa 
experiência com Ele. A fé vem depois do encontro, e é a Palavra 
que alimenta o nosso interior, fazendo-nos apaixonar por Jesus e 
tornando-nos dependentes d’Ele. Em relação ao RCC, recordou a 
necessidade de união, louvor e serviço aos irmãos, conforme reco-
mendou o papa Francisco, no Circo Máximo, em 2017. 
Na tarde de sábado, no Ateliê “Família e Juventude”, Paulo Aza-

“PARA QUE A VOSSA   
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(Jo 15,11)VOSSA   ALEGRIA SEJA COMPLETA!”
dinho (da Comunidade Canção Nova) salientou que temos de viver 
todos os dias a Efusão do Espírito, e não apenas no grupo de oração. 
Isso começa em casa, na família, onde o Espírito Santo nos pode aju-
dar a fazer escolhas baseadas no sentimento de doação de Jesus e a 
ter as atitudes de Jesus. É muito importante, também, dar testemunho 
do que Deus fez em nós, e transmitir às crianças a fé. Devemos parti-
lhar, na família, as experiências de oração, nomeadamente a Palavra. 
Fazer comunidade é viver a vida em conjunto. Também é importante 
encarar o grupo de oração como família. Por fim, lançou como desafio 
para este ano: “Ser sinal do Espírito Santo na nossa casa”. 

No sábado à noite, o senhor bispo D. Joaquim Mendes falou da 
importância da rotatividade, nas funções de liderança, referindo que, 
na Igreja, é normal a rotação do serviço, de 5 em 5 anos. Apresentou a 
nova Equipa de Serviço Nacional do RCC, que tem elementos de uma 
grande multiplicidade de dioceses, alguns novos, e outros transitando 
da Equipa anterior, para assegurar a continuidade. O Coordenador 
Nacional, José Luís Oliveira (Porto), reforçou a importância do lou-
vor, pelo que a Oração de cura e libertação decorreu em ambiente de 
louvor.

No domingo, Oreste Pesare deu um testemunho da sua vida que, 
iniciando-se de uma forma desordenada (bebida, droga), progrediu 
para uma conversão e entrega total ao Senhor. A certa altura, sentiu 
que o Senhor o chamava a deixar o emprego e, após algum tempo de 
discernimento, assim decidiu. A partir desse momento, passou a viver 
da providência divina, que nunca lhe faltou, fosse com a alimentação, 
ou com o carro necessário para as deslocações como pregador, fosse 
com a scooter indispensável para circular nas ruas de Roma, desde 
que foi nomeado diretor do ICCRS, há 22 anos. Terminou exortando-
-nos a testemunhar o amor de Deus, que é fiel e cumpre sempre as 
suas promessas. 

A Assembleia terminou com a Eucaristia presidida por D. Joaquim 
Mendes, que ressaltou que é a escuta da Palavra que gera a fé e 
nos leva à conversão e ao compromisso de serviço. No entanto, não 
podemos ser apenas ouvintes; é necessário guardar os mandamen-
tos e pô-los em prática. A Palavra de Deus deve converter-se em 
companheira inseparável do nosso caminho, fazendo de nós pessoas 
renovadas pelo Espírito Santo.

Isolina Gomes, Pneumavita
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ENTREVISTA A ORESTE PESARE
Oreste Pesare  nasceu em 1960, em Foggia, 

Itália. É casado com Nunzia e tem três filhos. 
Conhece o RCC desde 1984 e faz parte da 
“Comunidade Magnifcat”. Em 1991 deixou 
o seu trabalho para se dedicar inteiramente a 
Deus, sendo diretor executivo do ICCRS desde 
1996. É um orador muito conhecido no seio do 
RCC, viajando por todo o mundo.

Pneuma | Na atualidade, quais são as temáticas 

principais em que os participantes do Renova-

mento Carismático Católico devem focar a sua 

atenção?

O P | Devemos focar-nos sobretudo no que o 
Papa Francisco nos tem dito, nos Encontros 
do RCC em que tem estado presente:
1) Somos uma corrente de graça da Igreja Ca-
tólica e devemos constituir uma graça pente-
costal para toda a Igreja;
2) O louvor e a adoração têm de continuar a 
ser essenciais na nossa oração;
3) Devemos partilhar a experiência da Efusão 
do Espírito com todos, na Igreja, para ajudar o 
povo de Deus a fazer o encontro pessoal com 
Jesus Cristo que nos transforma;
4) A Palavra de Deus tem de nos acompanhar 
sempre, mesmo que seja em formato de bol-
so; é necessário anunciar a todos que Jesus 
está vivo e ama todos os homens;
5) Tenhamos cuidado com os perigos inter-
nos: pensar que se é importante ou indispen-
sável; tentar controlar Deus;
6) Para vivermos em unidade, na diversidade 
suscitada pelo Espírito, temos de reconhecer 
e aceitar com alegria os diversos dons dados 
a cada um pelo Espírito Santo, para o bem 
da Igreja;
7) Está em curso um ecumenismo do sangue, 
dos mártires que todos os dias são mortos 
apenas por serem cristãos, sem que os per-
seguidores façam qualquer distinção. Temos 
de nos sentir irmanados com todos os cris-
tãos. 
Nós somos um movimento diferente. Essen-
cialmente, devemos aceitar a torrente do Es-

pírito e sermos discípulos que ouvem o que o 
Pai nos diz.
Pneuma | No futuro próximo, o que podemos es-

perar que aconteça no RCC?

O P | No próximo Pentecostes, surgirá uma 
nova organização, denominada CHARIS, que 
substituirá o ICCRS. 4 membros do ICCRS 
estão a trabalhar neste sentido, entre eles Mi-
chelle Moran e eu. Em Dezembro de 2018, o 
Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida irá 
nomear um Moderador. Não haverá um Pre-
sidente, precisamente para marcar que não 
há um chefe, ninguém está acima dos outros. 
Daqui a alguns meses, deixará de existir o IC-
CRS, bem como a Fraternidade Católica, e 
estaremos todos em volta do CHARIS, a nível 
mundial. A nível de cada país deverá ser orga-
nizado um serviço de comunhão, que reunirá 
de vez em quando, como um único corpo em 
comunhão, com diferenças, sem querer que 
todos façam o mesmo, rejeitando a uniformi-
dade e abraçando a unidade na diversidade. 
O RCC deve ser uma profecia para toda a 
Igreja - unidade interna e externa.
Pneuma | Que mensagem gostaria de nos deixar?

O P | Vem, Espírito Santo! 
Com Ele, tudo podemos. Sem Ele, nada con-
seguimos fazer. Vem, com a Tua misericórdia, 
como um novo Pentecostes, e a face da 
Terra será renovada!
Isolina Gomes, Pneumavita
Fátima 1-09-2018
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No dia 14 de Setembro de 1995 iniciou oficialmente o grupo, 
sendo fruto de alguma caminhada no Pneumavita.
Com altos e baixos aqui estamos aos 23 anos, agradecendo 
a Deus que nos mantem unidos à Sua Cruz, para louvor da 
Sua glória. «Toda a nossa glória está na Cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. N’ Ele está a nossa salvação, vida e ressurreição. 
Por Ele fomos salvos e livres » É com a antífona de entrada 
da Missa da Exaltação da Santa Cruz que louvamos a Deus 
pelo grande dom do Seu Filho JESUS QUE SE OFERECEU 
POR TODOS NÓS NO SUPLÍCIO DA CRUZ… Tu e eu, nós. 
Ao contemplar Cristo sofredor, encontramos o amor único que 
ama como mais ninguém sabe amar. Cristo e a Cruz são inse-
paráveis. O nosso engano é querermos despojar Cristo da Sua 
Cruz, para vermos se assim nos livramos da nossa. Lutar con-
tra a Cruz é inútil: Mais! É lutar contra Deus, que está n’Ela; não 
partas a tua cruz, os pedaços soltos voltarão vivos, a soldar-
-se… Não a enterres, ressuscitará imortal, milhares de vezes!  
Não a escondas, encontrar-te á sempre! Não a afastes, pesará 
o dobro... Ama a tua cruz pois é a maior união com DEUS…

Respeitemos a vida que Deus escolheu para nós… assim respeitaremos a cruz que Cristo 
escolheu sofrer voluntariamente por ti e por mim, por nós, pois Ele ama-nos com desmedido 
amor desde toda a eternidade.
Não estamos sós ! Vamos, abraça as tuas dificuldades; é o segredo de quem acredita, que 
a cruz que Deus permite, é sempre vitoriosa (Exaltação da Sta. Cruz). Assim é o intermi-
nável amor de Deus. Jesus é o rosto do Pai, Deus não tem cara visível, Jesus é a cara de 
Deus. Diz Jesus: “Sobre o Meu rosto via, sobrepostas, sucessivas, as caras de todos. Na 
Minha cara estavam todas as caras, porque Eu, voluntariamente, dava a cara por todos os 
homens, Meus irmãos.”                                                           Emília Martins, Pneumavita

23º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE ORAÇÃO DO RCC “ÁGUA VIVA”

Depois do Concílio Vaticano II é comum falar-
-se das três ações da Igreja, ou seja, da ação 
litúrgica, da acção evangelizadora e da acção 
caritativa.
A Constituição conciliar, «Sacrosanctum Con-
cilium», documento-base indispensável à com-
preensão da Liturgia, nos tempos que correm, 
diz-nos taxativamente que a acção litúrgica, para 
a qual tende toda a actividade da Igreja, é o ápice 
ou o cume e, ao mesmo tempo, a fonte don-
de provém toda a força da Igreja (SC, nº 10). É 
que pelo Batismo e pela fé nos tornamos filhos 

de Deus e como tal nos devemos reunir em as-
sembleia, louvar a Deus, participar do Sacrifício e 
comer a Ceia do Senhor.
Por sua vez aquele nº 10 da Constituição Con-
ciliar ainda acrescenta que, uma vez saciada a 
nossa fome «com os sacramentos pascais», so-
mos entusiasmados e impelidos a viver em per-
feita concórdia, sendo arrastados e inflamados 
para a caridade urgente de Cristo.
Porém, o nº 9 daquele documento esclarece 
que a grande ação da Igreja que precede a ação 
litúrgica é a acção evangelizadora e aquela que 

A  PALAVRAViver a LITURGIA 
  como LUGAR de ENCONTRO (CSL nº 47) Diácono Armando Marques, ESD
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a segue é a acção caritativa. Assim sendo para 
que os fiéis possam participar na Liturgia é curial 
que antes sejam evangelizados e, uma vez con-
vertidos, já possam viver a Liturgia em comuni-
dade e assim saborear o encontro pessoal com 
Jesus Cristo e partir para a acção caritativa. Daí 
que exista uma íntima conexão entre as três 
ações eclesiais e essa relação de modo nenhum 
é estática mas dinâmica e circular, onde todas re-
metem para cada uma delas, não esquecendo, 
porém,  que a acção litúrgica é o «cume e a fonte 
da vida da Igreja». É importante e necessário que 
tenhamos uma compreensão adequada do que 
seja a liturgia e o que ela representa para a nossa 
vida cristã. Aliás o nosso Bispo teve a intuição 
profética dessa necessidade ao escolher e pro-
por para o presente Ano Pastoral da Diocese de 
Lisboa o tema «a Liturgia como lugar de encontro», 
dando seguimento à receção sistemática da 
Constituição Sinodal de Lisboa (CSL, nº 47).
Acresce ainda dizer que o Departamento de 
Liturgia da Diocese de Lisboa está seriamente 
apostado em dar formação litúrgica a começar 
já em outubro próximo em cada uma das Viga-
rarias que compõem a diocese de Lisboa. Já 
estão prometidos cinco encontros de formação 
em cada uma das Vigararias, para além da pro-
messa da elaboração e distribuição, por cada 
paróquia, de um folheto mensal sobre Liturgia.
Vamos, então, aguardar, com alguma ansieda-
de, estes subsídios que nos estão prometidos e 
que certamente nos irão introduzir mais aprofun-
dadamente na compreensão do que é a Liturgia 
e sobretudo nos ensinarão a vivê-la como lugar 
de encontro pessoal com Jesus, tal como nos é 
proposto. Até lá e enquanto esperamos vamos, 
entretanto tentar dar uma noção simples do que 
é a Liturgia sem termos a pretensão de grande 
rigor técnico, tendo em vista o já citado tema do 
Ano Pastoral em curso de «viver a Liturgia como 
lugar de encontro».
O Papa Emérito Bento XVI, na sua Carta Encícli-
ca «Deus Caritas est», logo na introdução define 
a fé como «um encontro com um acontecimen-
to, com uma Pessoa que dá à vida um novo hori-

zonte». No início de ser cristão, como ele explica, 
não há uma grande ideia ou uma decisão ética 
mas sim um encontro. E esse encontro é deter-
minante para dar rumo decisivo à nossa vida, en-
contro esse que vai repetir-se ao longo de toda 
a nossa existência, assim o desejamos. E a cele-
bração litúrgica é o lugar privilegiado do encontro 
com o Senhor. Da Liturgia vem a santificação do 
ser humano em Cristo e a glorificação de Deus. 
Podemos dizer que a celebração litúrgica, se for 
bem vivida e assumida através de uma partici-
pação ativa e consciente, põe-nos em encontro 
permanente com Jesus Cristo sob a acção do 
Espírito Santo. Este dinamismo litúrgico de en-
contro expressa-se na conclusão da Oração da 
Igreja: «Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho que é Deus com o Pai, na unidade do Es-
pírito Santo». A salvação que nos é dada vem 
do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo e, no Espírito 
Santo, volta de novo ao Pai, pelo Filho. Por isso 
a Liturgia não se pode reduzir a algo que Jesus 
fez e nos mandou repetir. Mas é sempre fazer 
memorial de Cristo e da salvação, isto é, tornar 
presente o acontecimento definitivo do Mistério 
Pascal de Cristo em cada celebração litúrgica. A 
Páscoa de Jesus continua presente na vida da 
Igreja através da acção litúrgica. A Liturgia não é 
uma encenação, pois o mistério é contemplado 
e vivido em «espírito e verdade» com a presença 
de Cristo. Mas é sobretudo o lugar privilegiado 
em que Deus fala a cada um de nós e espera 
a nossa resposta. Porém acontece em comuni-
dade, o que não nos impede de aprofundar tal 
encontro com o Senhor também na oração 
pessoal, antes pelo contrário esta propicia 
e aprofunda esse encontro. E termino tra-
zendo à colação o nº 8 da citada constitui-
ção conciliar e que nos diz o seguinte: Ao 
participarmos na liturgia terrena já estamos 
a saborear antecipadamente a Liturgia Ce-
leste que é celebrada na Jerusalém Celeste 
para a qual nos encaminhamos como pe-
regrinos. Então vale a pena reencontrar a 
riqueza da Liturgia e tentar vivê-la com toda 
a intensidade.
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DAR  TESTEMUNHOPNEUMA BOA NOVA

Semana de evangelização no Turcifal

 Ema Macedo, Pneumavita 
O Deus das surpresas
Deus é o Deus das surpresas!
Quando pensamos ter a alma seca, o coração cansado, 
as mãos vazias, sem nada para oferecer; quando dese-
jamos, apenas, que nos deixem descansar em qualquer 
lugar, sem nome, sem tempo, eis que Deus vem e manifes-
ta o Seu desejo: sermos Sua testemunhas. E quando caí-
mos na tentação de resistir à Sua vontade – limitações de 
toda a ordem, que nos parecem justificações válidas, como 
aconteceu comigo, este ano -, uma frase de Jesus fez-se 
presente, insistentemente, na minha cabeça: “Basta-te a 
minha graça, pois a graça manifesta-se na fraqueza” (2 Cor 
12, 9). Como, então, não fazer a vontade d`Aquele que é 
a Vida? Fazer a vontade de Deus é a força que nos leva à 
alegria de servir, de ser testemunha. É nesse espírito que, 
há uns 20 anos, um pequeno grupo do Pneumavita, tirando 
uma semana das suas férias, vai em missão, uma missão 
em comunhão com o Corpo Místico de Cristo, a Igreja. O 
Espírito Santo é quem nos conduz: “Enviados pelos Espíri-
to Santo… começaram a anunciar a Palavra” (Act 13, 4-5). 
É o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que 
nos dá força, que permanece junto de nós durante esse 
tempo de evangelização.
A nossa mensagem é a da Igreja: anunciar que temos um 
Pai no céu que nos ama com um amor eterno, e que todos 
somos amados por Ele; que Jesus é o Senhor, o nosso 
Salvador, que deu a Sua vida para salvar toda a criatura, de 
todos os tempos, de todos os lugares; que o Espírito Santo 
é quem nos santifica, trabalha em nós, conduz-nos, dá-nos 
certezas, conduz a Igreja.
 Este ano, o Espírito de Deus conduziu-nos até ao Turci-
fal. Deixámos as nossas redes – a família, a casa, alguns 
programas - e fomos mar adentro, confiantes, encontran-
do-nos com Deus de um modo único, diferente, num tem-
po só para Ele e em plena comunhão com Ele. O Espírito 
Santo tem destas coisas: torna-nos inquietos, desinstala-
-nos, dá-nos novas forças, mostra-nos novos caminhos. 
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Faz-nos avançar.
Fomos acolhidos de uma forma fraterna 
pelo pároco do Turcifal que nos fez sentir 
“em casa”, recordando-nos como é impor-
tante o amor que deve unir os cristãos. O 
Pe. Paulo Antunes  esteve sempre connos-
co: rezando, cantando, louvando. Fez co-
munhão connosco. Nunca nos abandonou. 
Foi uma surpresa de Deus. Uma surpresa 
reconfortante. Foram noites em que todos 
os que nelas participaram experimentaram 
a presença de Deus, a sede de O conhecer 
melhor, de confiar, de entregar as suas vi-
das, de estar com Ele. 
E neste testemunhar a nossa experiência, 
fomos abençoados com a presença de 
alguns dos nossos irmãos do Pneuma-
vita que estiveram connosco nas noites 
de oração, dando-nos o conforto de nos 
sentirmos irmãos, membros da mesma 
família, a Família de Deus. Deus mostra-
-nos caminhos que não pensamos exis-
tirem. São sempre caminhos diferentes, 
mas caminhos de amor, caminhos de 
uma comunidade. Surpresas de Deus!                                                                                                                                            
Sabemos que, quando Deus nos envia, não 
nos abandona à nossa sorte. Ele prepara 

tudo e envia o Espírito Santo para que nos 
sintamos firmes na esperança, alegres nas 
dificuldades, conscientes da nossa fragili-
dade, fortes nas adversidades, ousados na 
missão, leves no cansaço.
 Neste envio em missão, Deus reservou-nos 
graça de ficarmos alojados no Convento do 
Varatojo. Uma experiência inesquecível. Um 
presente inesperado. A paz que necessitá-
vamos.
Na beleza do silêncio dos claustros, onde 
rezar o terço era uma forma diferente de 
união com Maria, entregando o nosso tra-
balho ao Seu amor maternal, abandonando 
a nossa fragilidade aos Seus cuidados, uma 
ideia forte vinha à mente: o “chamamen-
to” de Deus é um mistério. A forma como 
Deus age em cada um de nós, é surpreen-
dente. Todos somos chamados a realizar o 
projecto que Deus tem para a Sua Igreja, 
embora sejam chamamentos diferentes: o 
chamamento dos religiosos que vivem na-
quele Convento – vivendo e comunicando 
a alegria da simplicidade da mensagem de 
S. Francisco -; o nosso chamamento, e o 
chamamento de tantos que fazem parte do 
Corpo de Cristo, mas com um único fim: 
segui-Lo!
“Vem e segue-me!” Seguir Jesus, não sig-
nifica ter um caminho cheio de facilidades: 
há momentos de entusiamo e desânimo; 
momentos de dúvida e angústia; momentos 
com lágrimas amargas e lágrimas de gozo. 
A nossa fé não será sempre uma senda di-
reita, mas temos toda uma vida para dar-
mos uma resposta a Jesus, para cumprir-
mos a Sua vontade. 
E estamos certos que se O seguirmos, ou-
tras surpresas virão. 
Ele é o Deus das surpresas.



ENVIAR O RELATO DAS GRAÇAS CONCEDIDAS PARA A PNEUMA

Ó Deus que enchestes o coração do Vosso servo Daniel 

Brottier com o fogo do Espírito Santo, tornando-o 

missionário heróico, capelão lendário e pai de orfãos, 

para Vossa maior glória e para a edificação da Igreja, 
concedei-me a graça de viver, como ele, a caridade activa 

e generosa, para a salvação do mundo. Senhor, eu Vos 

louvo pelas maravilhas que operastes neste Vosso servo, a 

quem concedestes tudo, porque nada Vos recusou. Eu Vos 

suplico que me concedais as graças espirituais e materiais 

que, por sua intercessão, Vos peço (expor a Deus, através 
do Pe.Brottier, as graças pretendidas...). 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conVosco, na 

unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DO BEATO PE. BROTTIER



O Senhor é Rei, revestiu-se de majestade, 

Glória ao Senhor!

Salmo 92


