PNEUMA
R E V I S T A

D O

R C C

A O

S E R V I Ç O

D O

E S P Í R I T O

S A N T O

ANO 42 | nº310 | Janeiro / Fevereiro 2018 | Preço: 1,75€ | Diretor: M. Fátima Monteiro

PNEUMA
Publicação Bimestral

Ano XLII - Nº 310 - III Série
Jan / Fev. de 2018

Fundador
Pe. José da Lapa C.S.Sp.

Conselheiro Espiritual
Pe. Tony Neves, C.S.Sp.

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

Diretor

Maria de Fátima Monteiro

Administrador
José Santos

Sumário

Equipa Redatorial

António Macedo, Manita Sá da
Bandeira, Maria de Lourdes Azinheiro

Editor e Propriedade
PNEUMA R. C.
Design e Paginação
M. Fátima Monteiro

Revisão de

Isabel Moraes Marques

Sede: Travª Cruz da Era, 2A

1500-214 Lisboa
Tel. 21 716 14 15 | Fax. 21 716 05 51
www.pneuma-rc.pt
contacto@pneuma-rc.pt
www.facebook.com/pneumavita

Colaboradores neste número:

Pe. Tony Neves, Pe. J. Rocha
Monteiro,. Pe. Alfredo Neres, Mário
Pinto, Emília Martins, Joaquim Mexia
Alves, M. Manuela Oliveira

Assinatura Anual:
Portugal - 10 €
Estrangeiro - 20 € ou 25 USD

Avulso:
Portugal - 1,75 €
Estrangeiro - 2 € ou 2.50 USD

Produção Gráfica

Jorge Fernandes, Lda.
R. Quinta Conde de Mascarenhas, 9
Vale Fetal
2828 - 259 CH Caparica
Registo DGCS Nº 107877
Depósito Legal 86948/95

Editorial …….…………………………………..……………………………………………. 3
Caminhos do Renovamento Carismático
Efusão do Espírito ……………….………………………….……………….……… 4
No princípio está a Fé ………………………………………..……….………….. 6
Quaresma: um caminho ao encontro do Amor …..………….….. 9
Vida em Comunidade
O Louvor e a adoração Carismáticos ……………………..…….. 10
Entrevista com o Pe. Alfredo Neres ………………………..………. 13
Seminários de Vida Nova no Espírito….……………….…….……. 18
Ao ritmo da Igreja
Paz em Ecologia Integral ………………………….………………….…….. 20
Batismo do Senhor ……………………………………………………………… 22
Dia Mundial do doente ………………………………..……..………………. 23
Rezar com o Papa ……………………………………………………………….. 24
Notícias do RCC ..…………………………………………….………………….. 26
A Palavra
Solenidade da Epifania do Senhor ………………….…………….. 27
Fazer da Palavra lugar onde nasce a fé ………………………. 29
Dar Testemunho
Marcas do Pe. José da Lapa ………………………………….……..… 30
A Fé em Jesus Eucaristia nos salva ………………………………. 31
Passatempo: Palavras da Palavra …………………………..…… 32
Livros Edições - Pneuma …..…………………………………………..… 34
Beato Daniel Brottier
Oração ……………………………………………………….…………………….……… 35

Associada da AIC com o Nº 245
Capa: Adoração dos Reis Magos de Bartolomé Esteban Murillo

EDITORIAL
(Ap 21, 5)

“Eis que FAÇO NOVAS todas as coisas”

O Espírito Santo, que torna
novas todas as coisas, quis
renovar também a Revista
Pneuma.
Aos 41 anos da sua existência,
quis criar novas equipas, novos
colaboradores, mantendo os
que já estavam, lembrando-nos
que todos, novos e velhos,
devemos ser renovados no
Espírito.
Após duas grandes etapas
editoriais, a primeira com o Padre
José da Lapa, a segunda com o
Prof. Mário Pinto como
directores, o Espírito, a Quem a
Revista sempre esteve ao
serviço, ajudou-nos a discernir
nova equipa editorial mais
alargada, coordenada agora pela
Engª M. Fátima Monteiro.
Passando a ser bimestral, a
Revista Pneuma, uma revista do
Renovamento Carismático
Católico, continua a manter-se
aberta à colaboração de todos,
em particular os Grupos de
Oração do RCC em Portugal e no
estrangeiro.
Serão pois bem
vindos críticas, testemunhos,
meditações, artigos originais, que
serão depois discernidos para
publicação.
Dado que é das raras revistas do
RCC em Portugal, a Revista
Pneuma, não querendo substituir
nem monopolizar, abre-se assim
a uma união e inter-acção dos
grupos do RCC, tentando, por
outro lado, imprimir-se uma
dinâmica e entusiasmo próprios,
de quem caminha em docilidade
ao Espírito Santo.
Esta dinâmica orientar-se-á em
primeira mão pelo Ano Litúrgico,
concorrendo com secções mais
ou menos fixas, ideias mais ou
menos inovadoras.

A Comunidade Pneumavita, sendo e
estando em Igreja, mantem-se em
c o m u n h ã o c o m o s p ro g r a m a s d e
caminhada oriundos das equipas de
serviço do RCC, nacionais e internacionais
(ICCRS), e a Pneuma será uma revista, na
medida do possível, que mostre também a
dinâmica e a vivência espiritual interna
desta comunidade.
Neste primeiro número de 2018, por assim
dizer, a nossa epifania, viemos, como os
Magos, para adorar e servir o nosso único
Senhor Jesus Cristo, numa caminhada, por
CAMINHOS onde encontramos outros que
“fogem da guerra e da fome ou se vêem
constrangidos a deixar a própria terra por
causa de discriminações, perseguições,
pobreza e degradação ambiental”. Num
mundo do relativismo e do supérfluo,
“nesta azáfama por tantas coisas, sendo,
no entanto, poucas as necessárias, e até
mesmo uma só baste”, pedimos que, o
Espírito Santo que o Senhor recebeu no
Seu Batismo, e que quer continuar a
derramar continuamente em nós, nos faça
discernir o que é essencial e importante:
Esse Jesus que a estrela nos mostrou, mas
que desce também no irmão que sofre
física e espiritualmente, e com quem Ele se
quer identificar. Que a Quaresma que se
aproxima, nos traga sentimentos de
humildade e arrependimento, mas que não
deixe de brilhar nos nossos rostos a alegria
da certeza de que Jesus ressuscitou e está
vivo entre nós. E esse testemunho será o
mais forte kerigma!
Esperamos continuar a manter a qualidade
espiritual e informativa que a Revista
Pneuma tem tido até aqui, pedindo a
protecção de Maria, a quem a Pneumavita
foi dedicada em 6 de Novembro de 1974,
na Capelinha das Aparições em Fátima.
Que Ela nos ensine a Sua humildade e
espírito de serviço, para continuarmos a
amar e a servir os irmãos.
A Equipa Redatorial
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DO RENOVAMENTO CARISMÁTICO

CAMINHOS

Efusão do Espírito
Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro, sdb

O desabrochar duma
comunidade carismática

Quando alguém encontra,
pela primeira vez, o
R e n o v a m e n t o
Carismático, dá-se conta
de uma realidade: estou
diante duma experiência
do Espírito que vai para
além da minha liberdade.
A nossa reflexão não pode
ser feita sob o ponto de vista das
ciências humanas mas à luz da grande
tradição espiritual da Igreja católica.
Como S. João XXIII se deixou levar pela
força do Espírito ao convocar o Concílio
Vaticano II, assim sucedeu com muitos
santos fundadores. Tenho bem presente
S. João Bosco. Sem dinheiro, sem meios
para construir, com um muro de
obstáculos à sua frente, bastava-lhe a
presença de Maria Auxiliadora. Há dois
elementos fundamentais que perpassam
a vida das pessoas que, um dia, disseram
sim à vida carismática: Receber a efusão
do Espírito Santo de Deus e entrar na
comunidade carismática. A primeira
dimensão é pessoal; a segunda, iniciada
num grupo de oração, deve chegar
necessariamente, à comunidade eclesial.
Há muita gente que fica à porta.
O
Va t i c a n o I I , n a s u a C o n s t i t u i ç ã o
Dogmática sobre a Igreja define-a como
“comunidade social, unida e vivificada
pelo Espírito Santo” (LG,8,1). É muito
grande a presença do Espírito no grande
Concílio dos tempos da pósmodernidade que é o Vaticano II.
1 | A Comunidade cristã como fruto da
efusão do Espírito
S. Lucas apresenta nos Atos dos
Apóstolos a ação do Espírito como

testemunhada,
experienciada e
enviada “até aos
c o n fi n s
do
mundo”. Toda a
ação converge
para um “único e
mesmo Espírito”.
“Perguntaram a
Pedro e aos outros Apóstolos: “Que
havemos de fazer, irmãos?” Pedro
respondeu-lhes: “Convertei-vos e peça
cada um o Batismo em nome de Jesus
Cristo, para a remissão dos pecados;
recebereis, então, o dom do Espírito
Santo” (At 2, 37-38). Naquela manhã de
Pentecostes delineava-se, assim, a vida
nova de todos os crentes, os caminhos
da fé e a madrugada do dia novo, onde
nada ficava como dantes. Os presentes
perceberam, imediatamente, que não se
tratava de algo pessoal, mas era como
povo que iriam receber a efusão do
Espírito. Transformação de vidas pela
conversão, presença da graça vivificante,
carismas, abundantes frutos
carismáticos, amor fraterno, curas, vidas
partilhadas, vivência da caridade… Tudo
isto iriam presenciar nas suas vidas.
2 | Os renovos na vida da Igreja
É frequente, entre os carismáticos, o uso
do verbo “Renovar” e daqui
Renovamento. Dom António Ferreira
Gomes, bispo do Porto e muito amigo do
Cardeal Suenens, com ele partilhou,
desde o princípio, a experiência
carismática, graças ao Vaticano II.
Chamava-me porque queria saber como
estavam a evoluir os grupos carismáticos
na diocese do Porto. Ao falar comigo
sugeriu que os termos “Renouveau
Charismatique” e “The Baptism in the
Spirit”, deveria ser traduzido para
português como “renovo”. Como as

videiras dão, na
primavera, os
renovos donde
brotam flores e
uvas, assim
sempre aconteceu
ao longo da
história da Igreja.
O renovo é algo
muito simples,
imbuído dum
lirismo bíblico
i m p re s s i o n a n t e .
Nada tem a ver
com “renovar” um
termo mais forte.
“Renovo” é um termo que se parece com
outras simbologias presentes nas
Sagradas Escrituras. Lembremos o uso
do arco-íris, da videira, da sarça-ardente,
do barro do oleiro.
3 | Dimensão comunitária da Igreja
A experiência eclesial é, por sua natureza,
comunitária. Claro que temos de aceitar
que a experiência dos grupos de oração é
também positiva. É um tempo de
crescimento, por vezes lento, mas
importante para alcançar a devida
maturidade. É urgente caminhar seguindo
a voz do Espírito. Muito contribui uma boa
liderança grupal, geradora de frutos como
diz S. Paulo aos Gálatas. “Mas o fruto do
Espírito é: caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, temperança” (Gal 5,
22-23).
4 | Visão duma vida cristã normal no
Novo Testamento
Numa conferência, em Madrid, Ralph
Martin abordou esta questão
apresentando quatro aspetos da vida
cristã de enorme importância e que são
de uma tremenda atualidade.
4.1 Aceitar Cristo como Salvador e
submetermo-nos a Ele como nosso
Senhor. Não basta receber e aceitar a
Jesus como nosso Salvador e gozar da
alegria que nos dá este conhecimento. É
preciso submeter-se a Ele como Senhor.
Fomos criados por Ele e para Ele. O

primeiro capítulo da carta aos
Colossenses diz-nos que Deus criou o
universo por Jesus e para Jesus. Fomos
criados para o Filho de Deus. Não nos
pertencemos. Pertencemos ao Filho de
Deus. Pelo preço do Seu sangue fomos
comprados e resgatados do pecado e da
morte.
4.2 Uma vida vivida no poder e na força
do Espírito. Se o Espírito Santo é
invisível, os resultados da sua presença e
da sua ação são bem visíveis. Se nos deu
o Espírito foi para que Ele se manifeste
nas nossas vidas, para mudar as coisas,
para dar testemunho e tornar visível Jesus
no mundo. Jesus falou de coisas
concretas que iria fazer. O que vos quero
dizer, queridos irmãos, é que louveis
continuamente o nosso Deus. Jesus dános o Espírito para que possamos dar
testemunho d’Ele.
4.3 Uma vida de relação em
comunidade. Jesus fez de nós um povo,
um corpo, uma comunidade. Deu os dons
carismáticos para fortalecer a nossa
mútua relação em comunidade. A
conversão cristã não é só uma conversão
à pessoa de Cristo, a uma vida no
Espírito. É também uma conversão aos
irmãos e irmãs em Cristo. Se nos
preocupamos com uma obra de
evangelização, como cristianizar o nosso
país, temos que nos preocupar com as
relações entre irmãos. Seremos julgados
pelo amor.
4.4 Uma vida cristã que produza frutos.
Jesus morreu na cruz, ressuscitou e
enviou o Espírito para que nos fizéssemos
seus discípulos e déssemos fruto, o fruto
do seu Espírito nas nossas vidas e nas
nossas relações, o amor de Cristo em
todas as nossas obras, o fruto de que
nossos irmãos cheguem a Ele através da
evangelização. A igreja tem necessidade
de ser restaurada numa vida cristã
normal. Não esqueçamos a palavra do
Senhor: “quem é fiel no pouco também é
fiel no muito” (Lc16,10). (Ralph Martin, II
Assembleia Nacional de Espanha, Alcobendas,
Madrid, 1978, in Koinonia, Octubre 1978).
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CAMINHOS

No princípio, está a fé.
Por isso, no princípio está o
anúncio, a proclamação,
o kerigma.
Mas depois vêm as
catequeses.

3. Depois de uma longa, muito longa,
preparação do Povo de Iahweh, através
dos Profetas, inspirados pelo Espírito
Santo, estes foram sempre recordando ao
Povo a primeira revelação de Iahweh, e as
suas alianças. Recorde-se a fé de Abraão,
e a primeira aliança. Recorde-se a fé de

«Eu sou Iahweh, teu Deus, aquele que te fez
sair da terra do Egipto, da casa da escravidão.
Não terás outros deuses diante de mim.».
(Deut 5:6-7; 22)
«Quem me vê, vê o Pai»
(Jo 14,9)
«Vem e segue-me»
(Mt 19,21)
«Ide por todo o mundo e anunciai a Boa
Nova»
(Mc 16,15)

1. Não é possível caminhar para Deus,
para a nossa (re)união com Ele, se não
começamos por conhecer Deus. Este
princípio é a fé. Que nos leva à confiança,
isto é, à esperança. Confiamos e
esperamos no que conhecemos, no que
nos merece crédito. E é sobre a fé e a
esperança, sempre crescentes, que
cresce o amor, porque só se pode amar o
que se conhece e o que nos merece
confiança e entrega.
2. Assim, Deus veio ao (re)encontro com a
humanidade decaída, como? RevelandoSe. Proclamando-Se. Dando-Se a
conhecer. Está no Deuteronómio: «Eu sou
Iahweh, teu Deus, aquele que te fez sair
da terra do Egipto, da casa da escravidão.
Não terás outros deuses diante de mim.».
(Deut 5:6-7; 22)

Noé, e a aliança após o dilúvio. Recordese a fé de Moisés, e a aliança do Sinai.
Mas os Profetas não apenas recordaram
a revelação e as alianças sempre
confirmadas de Iahweh. Além disso,
anunciaram uma «nova e eterna aliança»,
com a vinda do Ungido de Deus, do
Emanuel, Deus Connosco.

Nasceria da árvore de Jessé, Pai de
David, e por isso seria da descendência
de David. Nasceria da Virgem, como
profetizou Isaías. Sobre este rebento da
árvore de Jessé descansaria o espírito de
Deus, "espírito de sabedoria e de
entendimento, espírito de conselho e de
fortaleza, espírito de ciência e de temor
ao Senhor" (Isaías, 11,1-2). Mais tarde,
João Baptista profetizou a sua chegada e
mesmo já a sua permanência entre nós.
Aquele que viria baptizar-nos no Espírito
Santo; reconduzindo-nos, mediante o

do Pai. E desceu sobre Ele, como em voo
de pomba, o Espírito Santo.
4. Jesus iniciou a sua pregação
anunciando o Reino de Deus, que vinha,
na sua Pessoa, instaurar-se em Nova e
Eterna Aliança. Eu sei que o Messias virá
um dia — disse, com fé, a Samaritana,
uma mulher pecadora mas humilde. E
recebeu a resposta de Jesus: «Sou Eu,
que falo contigo». Ao Mestre em Israel, a
esse, Jesus disse-lhe que tinha de
renascer; e como ele interrogasse como
tal pudesse ser, Jesus censurou-o:
«Então tu és Mestre em Israel e não
sabes estas coisas?».
5. No momento em que morria para Ele o
seu corpo humano e começava para nós
a vida no Espírito, Jesus completou,
consumou, renovou toda a anterior
r e v e l a ç ã o e a l i a n ç a . « Tu d o e s t á
consumado». Já antes tinha dito: «Sem
Mim, nada podeis fazer». «Ninguém vai
ao Pai senão por Mim». «…porque se não
crerdes que Eu sou, morrereis em vossos
pecados» (Jo 8,24). E disse depois da
Ressurreição: «Recebei o Espírito Santo».
«Ide e anunciai por todo o mundo a Boa
Nova».
6. Pela palavra grega, este anúncio
primeiro e fundamental da salvação em
Jesus Cristo é referido como o Kerigma.
Ora, tal como foi preciso o anúncio dos
profetas e depois o anúncio de Cristo,
assim é necessário hoje que este anúncio
seja continuado pelos profetas da Igreja
de Cristo, que são os sucessores dos
Apóstolos e todos os discípulos de
Cristo, baptizados em Cristo e membros
do Corpo Místico (invisível) de Cristo, que
reside na Igreja de Cristo visível.

perdão do nosso pecado original, a
receber de novo a intimidade do Espírito
Santo: isto é, a (in)habitação com Deus. A
profecia de João confirmou-se, depois,
no baptismo de Cristo: «Eis o meu Filho,
muito amado. Escutai-O» — disse a Voz

7. A primeira obrigação para um discípulo
de Cristo é cumprir os mandamentos. E
se quiser ser perfeito, abandonar tudo e
segui-l'O. «Vai, vende tudo o que tens e
dá-o aos pobres. Depois, vem e seguePneuma | 7
!

me». E quem cumpre não é aquele que
diz sim, mas aquele que (mesmo se antes
tiver dito não) depois cumpre de facto o
que lhe foi pedido.
8. Hoje, fala-se pouco do discipulado
cristão. É uma tremenda falha da pastoral.
É que, deste modo, além de se faltar à
ajuda espiritual aos baptizados — que
são todos chamados à perfeição no
seguimento de Cristo: «Sede perfeitos
como vosso Pai é perfeito» —, permitese, implicitamente, à «opinião
pública» eclesial e extra-eclesial,
pressupor que, depois do baptismo, o
discipulado não exige mais do que as
rotinas sacramentais do cristão.
9. E com uma agravante: é que se está
constantemente pedindo aos baptizados,
a quem se não prega a exigência do
discipulado, que sejam evangelizadores.
Aliás, sem se lhes dizer como evangelizar,
e apenas repetindo que é preciso uma
«Nova Evangelização».
Ora, pode um fraco discípulo ser um
evangelizador da Nova Evangelização? E
como pode ele fazer uma Nova
Evangelização, se a Igreja docente lhe
não diz como deve ser essa nova
evangelização?
10. O kerigma é urgente para os que
estão fora, ou arredados da Igreja. Sem o
kerigma, não se reverte a
descristianização. Que é crescente no
mundo ocidental.
Depois vem a catequese, para os que
entram ou já estão dentro. Catequese de
catecúmenos. Catequese de iniciados.
Catequese ao longo da vida. Como
ensinaram os grandes Santos e Doutores
da Igreja.

11. E se retomássemos as lições dos
primeiros cristãos? E se aprendêssemos
com os escritos dos Padres da Igreja, que
os teólogos e mestres, hoje, poucos
frequentam? E se meditássemos a Bíblia,
que poucos têm em casa? E se
estudássemos o Catecismo da Igreja
Católica, que poucos compram? E se em
vez de romances e telenovelas lêssemos
a fundo o que escreveram alguns dos
maiores mestres da espiritualidade cristã?
Santo Agostinho. S. Bento. S. Francisco e
S. Domingos. Santo Inácio de Loyola.
Santa Teresa de Jesus e S. João da Cruz?
Santa Teresinha do Menino Jesus?
12. « Marta, andas cheia de azáfama, por
muitas coisas. No entanto, poucas coisas
são necessárias, e até mesmo uma só
basta. Maria escolheu a melhor parte, que
não lhe será tirada» (Lc 10,41).
Mário Pinto

QUARESMA:
UM CAMINHO AO ENCONTRO DO AMOR!
A Quaresma é um caminho ao encontro
do Amor!
Quando amamos, desejamos sempre
agradar ao amado, pretendemos sempre
conhecer o que o amado deseja que
façamos, ansiamos sempre por fazer a
vontade do amado.
Ora não há amor maior que o amor de
Deus, e por isso, não há melhor Amante e
Amado que o próprio Deus! Porque Ele
nos ama com amor total, de tal modo que
se entregou inteiramente por nós, dando
a Sua própria Vida!
E o Seu amor é de tal forma perfeito, que
podendo tudo, não nos concede tudo o
que desejamos, porque sabe que nem
tudo o que desejamos é bom para nós,
protegendo-nos assim da nossa, por
vezes, errada vontade.
E a Quaresma é um caminho ao encontro
desse Amor de Deus!
Porque é um caminho ao encontro da
vontade de Deus, que vai muito para além
do reconhecimento do nosso pecado e
do nosso arrependimento, porque nos
chama à conversão, e a conversão é um
“transformar-se” em Cristo, é um “moldarse” em Cristo, deixando-nos por Ele ser
moldados, para procurarmos ser a Sua
imitação no bem e no amor.
A conversão deve levar-nos não só a
sermos de Cristo, mas a sermos também
o próprio Cristo, (sobretudo para os
outros), no sentido em que Ele está em
nós, quando nos deixamos transformar
pelo Espírito Santo, querendo tornar
verdadeira em nós a frase de São Paulo:
«Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que
vive em mim.» Gl 2, 20
Seremos então amor, porque nos
deixámos moldar pelo Amor!

E o amor não é triste, nem é uma
gargalhada espalhafatosa, mas é uma paz
e uma alegria serena, confiante e
esperançosa.
Por isso se compreende ainda melhor a
Palavra de Jesus Cristo:
«E, quando jejuardes, não mostreis um ar
sombrio, como os hipócritas, que
desfiguram o rosto para que os outros
vejam que eles jejuam…
Tu, porém, quando jejuares, perfuma a
cabeça e lava o rosto, para que o teu
jejum não seja conhecido dos homens,
mas apenas do teu Pai que está presente
no oculto; e o teu Pai, que vê no oculto,
há-de recompensar-te.» Mt 6, 5-6
Com efeito, se amamos a Deus e por Ele
nos sabemos amados, se confiamos que
o Seu amor é sempre maior do que o
nosso pecado e que o Seu perdão é
constante perante o nosso
arrependimento, porquê apresentarmos
faces tristes, como se o pecado nos
pesasse mesmo depois de o
reconhecermos perante Deus?
Seria quase duvidar do amor, do perdão
de Deus, da Sua infinita misericórdia!
Então, que nesta Quaresma, procurando
fazer a vontade de Deus, entregando-nos
à verdadeira conversão, apresentemos
um rosto de paz, de alegria serena e
intima, o rosto que só podem apresentar
aqueles que acreditam na Fé, que o amor
de Deus por nós é desde sempre, e para
sempre.
Então
a
Quaresma
será
verdadeiramente um caminho ao
encontro do Amor!
Joaquim Mexia Alves
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COMUNIDADE
VIDA EM

O LOUVOR E
ADORAÇÃO
CARISMÁTICOS
MATTEO CALISI

Estou convencido de que
o Renovamento, no mundo,
recebeu do Senhor o
mandato exato de criar
um grande “movimento de
adoração”

Quase todos rezávamos em voz alta.
Seguiu-se um canto em línguas como
uma potente sinfonia de louvor. E, alguns
minutos depois, a multidão ruidosa
afundou-se numa adoração profunda da
presença de Deus.
Passaram-se velozmente mais de duas
horas e senti-me revigorado nas minhas
forças espirituais e físicas. O Reino de
Deus, naquele encontro de oração
carismática, entrou na minha vida com
grande poder e glória!
RENOVAMENTO CARISMÁTICO: UM
MOVIMENTO DE ADORAÇÃO
Desde o começo do Renovamento
Carismático, o encontro de adoração foi
uma expressão espontânea do
movimento.
Aonde quer que o movimento tenha
chegado, produziu-se o encontro da

Lembro-me que a primeira vez que
participei num grupo de adoração de
mais de mil pessoas em Roma, no ano de
1975, senti-me especialmente tocado e
comovido. Era o primeiro grupo
carismático de língua italiana que se
reunia na Basílica de São Inácio.

oração carismática enquanto um espirito
de louvor e adoração se difundia
amplamente em toda a igreja. Estou
convencido de que o Renovamento no
mundo recebeu do Senhor o mandato
exato de criar um grande “movimento de
adoração”.

Reunimo-nos jovens, velhos, homens,
mulheres, estudantes, donas de casa,
executivos, sacerdotes e religiosos para
louvar e adorar o Senhor com grande
entusiasmo e cânticos de alegria,
seguidos de uma autêntica explosão de
súplica espontânea por toda a Basílica.

Penso que a originalidade deste
movimento consiste em ter criado um
povo de adoradores. Uma vocação
específica, se quisermos, que o Senhor
deu a este movimento mais do que aos
outros.

BATISMO NO ESPÍRITO E ADORAÇÃO
Mas, qual é a chave da difusão desta
adoração carismática que já arrastou
mais de oitenta milhões de católicos?
Segundo vozes autorizadas da Igreja, esta
nova irrupção de espiritualidade no povo
de Deus nos primórdios do terceiro
milénio é devido principalmente à aquela
nova relação com Deus, conhecida com o
nome de Batismo ou Efusão do Espirito
Santo, que o Senhor deu a muitos. E
existe uma estreitíssima
relação entre esta Efusão do
Espirito e a descoberta da
Adoração.
Para muitos o Batismo no
E s p i r i t o re p re s e n t o u a
chegada do Reino de Deus
que chega com força.
Muitos
cristãos
experimentaram por
primeira vez o encontro com
Deus. Jesus converte-se
para eles no seu Senhor e
p e s s o a l S a l v a d o r. É o
acontecimento do Reino de
Deus que chega com força e
faz explodir o louvor e a
adoração de Deus, porque o
louvor e a Adoração
acontece em torno a Deus.
A A D O R A Ç Ã O S A LV Í F I C A E
ESCATOLÓGICA
O fato da Adoração unida ao Batismo no
Espirito pode ser definido como “o Reino
que vem salvar-nos”, a que corresponde a
a d o r a ç ã o q u e e u d e fi n i r i a c o m o
“salvífica”.
Esta fase está unida estreitamente à
pessoa de Jesus na sua humanidade. É
Jesus o Salvador que salva a
humanidade. Que vem também para
salvar a humanidade perdida, com tanta
necessidade de cura como de libertação
do diabo, de remissão dos pecados. É o
Jesus anunciado por todos os
movimentos modernos carismáticos,

católicos e evangelistas: Jesus, é o
Messias Salvador que liberta, cura e faz
milagres…
Em torno desta grande explosão da vinda
do Reino de Deus, em torno da pessoa
humana de Jesus salta o louvor e
adoração, diretamente empenhada em
glorificar a Jesus como Messias: Jesus
que vem para nos salvar! Este é o louvor
e adoração que o Renovamento no
Espirito vive nos seus encontros de
oração.

A oração carismática, segundo alguns,
põe em relevo o aspeto escatológico e
antecipa a visão do céu que nos é
descrita na grande revelação de “São
João”. Diz, com efeito, o Apocalipse: “…
Fez de nós um Reino de Sacerdotes para
seu Deus e Pai, para Ele a glória e o
poder pelos séculos dos séculos, amém”.
(Ap.1,6).
Segundo São João, estes sacerdotes do
Reino são Reis que venceram a batalha
contra a besta, o maligno, e todos estão
dedicados ao louvor e adoração de Deus
(Ap. 15,2).Este tipo de louvor e adoração
escatológica implica também uma
presença do Espirito Santo mais potente,
uma abundância do Espirito Santo ainda
maior da que se dá ao Batismo no
Espirito do começo.
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Em consequência, uma efusão de
carismas, mais potentes, maiores, porque
cada nova Efusão do Espirito, cada
presença do Espirito é sempre
acompanhada de maior amplitude de
carismas e dons, como o demonstra
S a n t o To m á s d e A q u i n o n a S u m a
Teológica (S. Tomas de Aquino Suma
Teológica 1, 9 43 a6 ad 2 um).

levar à adoração é portanto o de
santidade.

Esta julgo ser a linha própria da
Renovação Carismática! Se a Renovação
se apoia sobre a manifestação do Espirito
Santo e da sua força, nesta nova
dimensão podemos esperar maior força
do Espirito Santo nos nossos encontros
de oração, relativamente aos primeiros
tempos.

A adoração escatológica implica
especialmente a santidade e por isso a
santidade é essencial para os adoradores.

A meu ver, completam também o conceito
de adoração escatológica, três relações
existentes entre:
- adoração e santidade
- adoração e combate espiritual
- adoração e carismas
ADORAÇÃO E SANTIDADE
Não se adora a Deus só com palavras,
tocando belos instrumentos musicais ou
vestindo uma bonita túnica.
Na adoração escatológica a “condição
essencial” para entrar é um caminho mais
profundo de santidade. Se não se é santo
não se pode adorar o Santo. “Sede
santos como eu sou Santo” (I Pe.1, 16).
Porque são os santos quem adoram o
Santo. O vestido nupcial que se tem que

Por isso, no Apocalipse a adoração
celeste é a adoração dos santos e sempre
se insiste sobre a túnica branca da
Santidade da Esposa, a Igreja: “Deramlhe uma túnica de linho puro e
resplandecente” (Ap. 19,8).

ADORAÇÃO E COMBATE ESPIRITUAL
Diz o Apocalipse que a Igreja “adquire
cada vez mais o rosto de Jerusalém
celeste e está portanto cheia do Espirito
que sempre a põe em comunhão com o
Céu e os Santos” (Ap. 21, 2-3).
Pelo contrário, o mundo adquire cada vez
mais o rosto da “Grande Prostituta”,
“Babilónia”, para continuar com a
linguagem de São João, e por tanto
afunda-se na condenação de Deus (Ap.
21, 8).
Matteo Calisi presidente de:«Comunidad de
Jesús»,«Fraternidad Católica de Comunidades
Carismáticas de Alianza». Colaborou em
diferentes âmbitos da RCC italiana desde
1975. Pertence ao ICCRS desde 1993 como
representante da Italia e no ano 2000 foi eleito
vice-presidente, coordena o comité
ecuménico do ICCRS.
tradução de JAVIER ANTELA RIVERA

Fotografia | Teresa Fonseca e Sérgio
Guimarães

ENTREVISTA

Padre Alfredo Neres, mccj
por
MANITA SÁ DA BANDEIRA
M | Sr Padre Neres vimos no seu
percurso de vida, que foi ordenado
sacerdote em 1971 e é Missionário
Comboniano há 21 anos. Podia-nos
explicar porquê Missionário
Comboniano?

PN | Sou Missionário Comboniano há 50
anos. Foi há 50 anos que fiz a profissão
religiosa, no dia 9 de Setembro de 1967, por
isso sou missionário desde essa data. Há 46
anos, quase 47, fui ordenado Padre. A data
em que se faz os votos é que assinala a
entrada oficial no instituto. Isso é assim para
todos os institutos.
M | E porquê missionário?
PN | Isso é uma longa história. Quando eu
tinha 20 anos, no dia da Ascensão de Jesus
ao Céu, ouvi o Evangelho de Marcos 15, 16 a
20, onde Jesus diz aos discípulos: “Ide
anunciai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for batizado será salvo,
quem não acreditar será condenado”.
Naquela altura, a escuta desta palavra, tocoume profundamente o coração. Foi nesse dia,
dia da Ascensão, em 1959 , que tive a certeza
que iria ser Missionário. Não sabia como,
mas foi uma decisão radical: “quero ser
missionário, ide e anunciai o evangelho
para que as pessoas não se percam”. A
partir desse dia comecei a tratar de tudo o
que era necessário e logo no mesmo ano, no
dia 8 de Setembro, entrei para o Seminário
dos Combonianos.

Todos os dias, 4 horas
dedicadas à oração! É nesse
tempo de oração, nessa total
disponibilidade, que o Senhor
nos dá a força
estando na assembleia do Capítulo Geral, não
dispunha de tempo para seguir tudo o que ia
acontecendo, fui algumas vezes à reunião do
grupo, que naquele tempo era aos sábados à
tarde. Mas fiquei impressionado com aquilo.
Nesse mesmo ano fui para o Congo, sem ter
tido tempo para participar nos Seminários de
Vida Nova no Espírito nem fazer a Efusão do
Espírito. No entanto, antes de partir, o grupo,
rezou por mim, dois homens
e duas
senhoras, três leigos e um padre, impuseramme as mãos e rezaram. Durante essa oração

M | Quando veio a conhecer o
Renovamento Carismático?
PN | Conheci o RC em 1975 em Itália,
quando ali participava no nosso Capítulo
Geral. Aí tive o primeiro encontro com o RC
no grupo Maria, mas pouco participei, porque
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houve uma profecia, na qual se anunciava
que “o Senhor me ia mandar para Africa e
que viam muitos africanos à minha roda, mas
que me preparasse para o martírio”. Outro
elemento do grupo confirmou que não seria
um martírio de sangue, mas sim um martírio
incruento, dizendo:
Prepara-te para esse
martírio incruento. Bom, de facto isso é o que
se tem passado em África até agora, portanto
não há dúvida que
foi uma verdadeira
profecia.
Na sequência dessa profecia leram ainda o
1º capitulo de Jeremias, em que Deus diz a
Jeremias, “Eu escolhi-te desde o seio
materno” E eu, ao fazer uma análise da
minha vida, senti verdadeiramente que desde
que me recordava, desde pequenino até ali,
o Senhor me chamara para essa vocação,
sem que eu me apercebesse. No seio
materno, os meus pais rezaram sempre para
terem um filho padre, e depois do meu
nascimento eles continuaram a rezar por essa
intenção, e viram esse seu desejo realizado,
no dia 8 de Abril de 1971 quando fui
ordenado Padre. Nesse mesmo dia, o meu
pai afirmava perante toda a gente: este é o
dia mais importante das nossas vidas, pois
desde que nos casámos, rezámos todos os
dias para ter um filho padre. Hoje realizou-se
o nosso desejo e a nossa prece.
M | Como foi a sua caminhada Sr Padre até
reconhecer e aceitar que tem os carismas
que todos lhe conhecemos?
PN | Parti para o Congo sem ter aprofundado
o renovamento, cheguei ao Congo, a uma
diocese e uma paroquia aonde o
Renovamento Carismático também
ainda
não tinha chegado. Fiquei ali 5 anos sem
qualquer contacto direto com o RC. Ao fim
de 5 anos voltei, fui chamado para Portugal
para ser mestre de noviços, mas antes estive
um ano Roma para me preparar para essa
função.
Foi aí então que entrei em profundidade no
RC e no dia 8 Dezembro de 1981, recebi a
Efusão do Espírito, depois de um retiro de
cinco dias. Era um grupo bastante grande
que recebia a Efusão, entre os quais havia

alguns padres. Nessa altura
foram-me
reconhecidos alguns carismas. Não sei
exactamente o que é que sucedeu,
um
amigo que estava no fundo da sala veio-me
dizer “O Senhor ouviu a tua oração. Já
recebeste o dom que estavas a pedir no teu
coração”, eu pedira o autodomínio. Nesse
dia, até houve um grande tremor de terra e
eu nem dei por nada, só depois é que me
contaram.
Quando cheguei a Portugal em 1982, em
Fátima, no Hotel 3 Pastorinhos, encontrei
um grupo vindo de Espanha, se não me
engano, havia 4 padres e 3 leigas, mas já
passaram tantos anos que não tenho a
certeza, e esse grupo voltou a rezar por nós.
Chamaram todos os responsáveis das
dioceses, eu nessa altura era o assistente
espiritual da diocese de Santarém, e
participei nesse encontro. Evocaram o
Espírito Santo sobre nós e pediram que nos
fossem concedidos os
dons de cura e
libertação. Depois dessa oração, perguntaram
quem, naquele momento, estava sofrendo
com dores no corpo.
Muita gente levantou a mão, e de seguida
disseram-nos que cada um deveria rezar por
uma determinada pessoa.
Entre essas pessoas estava o P José Lapa,
que sofria de reumatismo, era muito atacado,
nos pés, nos joelhos, nas ancas, nas
mãos.Então disseram-me: ”Reza aí pelo Pe.
Lapa”, e deram-me um papelinho indicando
como devia orientar essa oração. Fiz a oração
segundo as indicações que me deram, nunca
mais vi esse papelinho…. não sei o que é
feito dele… Nesse momento, terminada a
oração, o P. José Lapa ficou completamente
curado. Então afirmaram “tu tens o dom de
cura” Foi a partir desse momento que
começou esta aventura….
M | O Sr P. Neres transmite-nos aquele
fogo que sabemos ser próprio das pessoas
que têm toda a disponibilidade para
trabalhar na vinha do Senhor. O que é que
lhe dá coragem para manter esse fogo? Ou
também tem quebras nessa coragem? É
que nós sentimos a sua força.

PN | Pois, antes de mais é a oração
quotidiana. Dedico todos os dias um tempo
bastante longo à oração. Como norma dedico
todos os dias 4 horas à oração, incluindo a
missa, breviário, o terço, e muito
especialmente a adoração, a não ser que eu
esteja numa situação em que é absolutamente
impossível.
Todos os dias, 4 horas dedicadas à oração! É
nesse tempo de oração, nessa total
disponibilidade, que o Senhor nos dá a força.
Além disso, há dois anos, dois anos e meio
para cá, temos lá no Congo
aquilo a que chamamos os
“pequenos cenáculos de
oração”, onde participam
pessoas que têm o dom
da locução, onde Deus
nos fala continuamente, e
ali Ele tem me dito muitas
coisas, entre as quais, que
esse dom de cura e
libertação, é um dom para
O
representar
autenticamente. Deus
disse-me, um dia através
de uma senhora que se
chama Cecília,“Nós
concedemos-te estes
dons para que tu Nos
r e p r e s e n t e s
autenticamente”. Muitas
pessoas têm problemas
diabólicos. Reza por
e l a s . Tu e s t á s a
representar-Nos”. Esta
minha caminhada já dura
há trinta e tal anos, e vai
crescendo nestas grandes assembleias, seja
aqui em Portugal ou no Congo onde
participam 20, 30 mil pessoas, na última com
38 mil pessoas. Nessas ocasiões faço a
oração de cura e libertação para toda a gente
em geral, tal como fazemos aqui.
M | O Sr P Neres tem tido contactos aqui
em Portugal com grupos de oração
carismática. Como acha que estão a
caminhar esses grupos, tem alguma
opinião?

PN | Este ano, desde que cheguei
concretamente, estive na Assembleia
Diocesana de Viseu, do Algarve, de Beja, de
Portalegre, de Castelo Branco, e depois estive
aqui em Lisboa na Escola de Evangelização
em Carnaxide, e tenho tido encontros com
outros pequenos grupos, por aqui e por além.
Os pequenos grupos, por aquilo que vejo,
estão entusiastas, agora o que me
impressiona é que o número de pessoas
diminuiu, quando devia de ser o contrário.
Este número devia aumentar de dia para dia.
Eu penso que há menos caridade fraterna e
menos fé. As pessoas
têm medo, ou têm
vergonha, ou não sei
qual outra razão, de
rezar pelos outros.
Essa capacidade e
disponibilidade foi,
precisamente, o que
me
tocou
profundamente em
Roma. Nos primeiros
contactos que eu tive
com o RC a oração
de uns pelos outros
era muito forte. Íamos
à reunião do grupo
que naquele tempo
era às 5ªs feiras, no
fim da reunião, os
lideres perguntavam
quem estava doente.
Os
doentes
aproximavam-se
e
eram divididos por
aqueles que já tinham
recebido a Efusão do
Espírito, e em grupos de três rezávamos pelas
pessoas. E havia pessoas que voltavam para
casa curadas. Isso foi uma coisa que sempre
me tocou desde os primeiros tempos, ainda
antes que me fosse dito que eu tinha esse
dom. Eu já me sentia muito sensibilizado ao
ver que as pessoas eram continuamente
curadas. Depois de fazer a Efusão do Espírito,
fui para Santarém onde estive 8 anos, tendo
sido nomeado pelo Bispo de Santarém,
assistente diocesano do Renovamento
Carismático e foi assim que percorremos toda
a diocese iniciando grupos do RC, fomos a
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Castelo Branco, Abrantes, Alferrarede, para formar e
fundar grupos, havia um fogo muito grande, em mim e
nos outros membros que estavam
na equipa
diocesana de Santarém.
M | Resumindo, o que nos aconselha é a prática de
uma profunda caridade nos grupos
PN | Mais unidade, mais caridade entre todos, mais
partilha. Quando vim para Portugal em 1982, logo no
início, existia um amor enorme entre nós, a alegria de
ser do Renovamento Carismático. E essa alegria
parece que diminuiu. As pessoas deviam perceber, de
imediato, que nós vivemos e experimentamos uma
alegria imensa, diferente e maior do que o habitual,
uma alegria contagiante. Alegria, amor, esperança, que
habita em nós e que é superior à daquelas pessoas
que não estão no Renovamento. Eu penso que se
esses dons forem aumentando, os grupos vão
crescendo.
M | Acha que era importante organizar Seminários
de Vida Nova no Espírito para sacerdotes?
PN | Sem dúvida! se eles aceitarem participar. Mesmo
que não sejam muitos e seja só um pequeno grupo.
Tenho falado com muitos padres sobre isso e muitos
estão abertos a essa possibilidade, mas têm receio,
têm medo, vergonha ou não sei o quê, sobretudo que
sejam revelados os seus pecados e fragilidades. Isso é
muito perigoso. Ora no RC ninguém vai revelar os
pecados dos outros. Sejam padres ou sejam leigos,
Deus nunca revela os nossos pecados. Não devemos
ter medo. Todos somos pecadores, nós os padres, os
leigos e as leigas, mas Deus perdoa-nos através do
sacramento da confissão, e Deus nunca revela os
pecados que uma pessoa cometeu, por isso ninguém
deve ter receio.
M | Para terminar e não maçar mais, do seu tesouro
espiritual que tem vindo a amealhar e a fazer
crescer, o que nos quer deixar como conselho e
que possamos aproveitar para melhorarmos a
nossa vida espiritual.
PN | Gostaria de voltar a referir a importância dos
“pequenos cenáculos de oração”, pois foi uma ordem
expressa que recebi antes de sair do Congo e vir de
férias: para falar desses “pequenos cenáculos de
oração” por toda a parte. Pois, Deus quer falar com os
seus filhos e filhas. Infelizmente, muitas vezes, não
estamos disponíveis para O acolher, e muitas vezes
quando Ele fala as pessoas até afirmam que é o diabo
que fala. Isso traz grande sofrimento a Deus, que quer
comunicar connosco. Ele diz: como outrora nós
falamos com Adão e Eva no paraíso, com Abraão,
Moisés, como falámos com todos no passado,
também hoje queremos continuar a falar com os

nossos filhos”. E acrescenta: “o diabo fala com os seus filhos,
e há muita gente que segue o diabo através de seitas
satânicas, espiritismo, maçonaria, ele mostra-se aos seus
seguidores”. Deus também quer revelar-se aos Seus filhos,
quer falar com os seus filhos amados. Sendo assim, nós
devíamos estar abertos para O acolher, para que Ele fale, é
uma grande dor para Deus de não poder comunicar, como
tão ansiosamente pretende, tal como nós estamos, agora
aqui, a falar um com o outro, Deus quer falar connosco.
Nesses “pequenos cenáculos” costumamos dialogar com
Ele, como estamos aqui a dialogar, exactamente a mesma
coisa. Isso é uma grande alegria, eu no Congo acompanho
essas pessoas que fazem parte desses pequenos grupos,
apenas cinco a dez pessoas, não são grupos numerosos,
mas reina uma alegria tão grande entre nós por estarmos
reunidos dessa forma falando com o Senhor. Portanto, a meu
ver é isto: Deixar que Deus nos fale. E quando deixamos que
Deus nos fale, entramos em diálogo, ( falamos com Deus tal
como estamos aqui a falar) ao estabelecer um um diálogo
aberto, seja com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo,
ou com Nossa Senhora, com um Arcanjo ou com um Santo,
então sentimos a verdadeira alegria de sermos cristãos.
Sentimos a alegria profunda de sermos filhos e filhas de
Deus. Percebermos que Deus gosta de falar connosco, de se
entreter connosco. Enche-nos o coração, ouvir: “Bom dia
meus filhos, minhas filhas…..Bom dia meu filho Alfredo, bom
dia meu filho, João, José, bom dia minha filha Maria,
Cristina…” Ele fala com as pessoas assim, e Ele quer que
nós falemos com Ele da mesma forma. Deus não é
complicado, Deus é muito simples. Ele quer que usemos com
Ele a mesma simplicidade. É por isso que Deus nesses
momentos sagrados fala através de pessoas muito simples e
muito humildes, pessoas que se apresentam dignamente.
Deus disse: “Nós não falamos através de pessoas sujas e
esfarrapadas, nem através de mendigos. Nós falamos através
de pessoas dignas, limpas, porque nós também somos
assim”. Eu creio que esta seria a grande novidade para o
Renovamento. Deus está aberto a falar com todos, não só no
Renovamento, pretende levar-nos ao diálogo. Um diálogo
que nos aquece o coração, como diziam os discípulos de
Emaús. Escutar Deus com disponibilidade. Por vezes vezes
Ele pede-nos coisas difíceis, mas quando nos pede coisas
difíceis, fica connosco para as realizar. Ele está lá para nos
ajudar a cumprir o que deve ser realizado.
Nossa Senhora disse em Medjugorge que Deus não escolhe
os mais santos ou as mais santas para estas revelações
íntimas, mas escolhe aqueles e aquelas que são capazes de
O ajudar a realizar o Seu plano. Muitas vezes pensamos :”Ah!
Eles são muito santos….!”. Não, Deus fala antes de mais, às
pessoas que são capazes de O ajudar nos Seus planos.
Muitas vezes não são as mais santas, mas sim as mais
disponíveis.
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SEMINÁRIO de VIDA NOVA no
ESPÍRITO em PNEUMAVITA
De 18 de Fevereiro a 25 de Março 2018
Consulte o nosso site www.pneuma-rc.pt
onde terá toda a informação em Seminários

SEMINÁRIO DE

VIDA NOVA NO
ESPÍRITO
PNEUMAVITA
18 de Fevereiro a 25 de Março

Os Seminários de Vida Nova no Espírito
são a “pedra de toque” do Renovamento
Carismático Católico, e o que o distingue
das outras correntes de espiritualidade da
Igreja Católica.
Esta experiência da Efusão do Espírito,
consiste numa caminhada de 6 semanas (de
18 Fevereiro a 25 de Março 2018) em que se
faz um tomada de consciência das verdades
da nossa fé católica, centradas no Pai, no
Filho, e no Espírito Santo e também em
Maria, culminadas com um pedido da
comunidade para que o Espírito Santo
venha, como em Pentecostes, ao coração
dos fiéis participantes e infunda neles uma
vida nova sob o senhorio de Nosso Senhor
Jesus Cristo. O início de uma forte
conversão, mas também de uma vida plena
de carismas para dar testemunho da
Verdade, assente no Amor de Deus em nós.
Estes Seminários de Vida Nova no
Espírito, são vividos numa linha carismática,
ie, numa abertura dos corações ao Espírito
Santo para que Ele actue em nós, com os
Seus dons e carismas, em particular o da
alegria, do louvor, mas também da
intimidade com Deus, e uma renúncia ao
passado numa linha de cura e libertação.
Na Comunidade Pneumavita os encontros
são aos Domingos à tarde, na Casa Betel em
Benfica, terminando com Eucaristia ou Acto
Eucarístico. A meio dos Seminários far-se-á
um retiro de fim-de-semana.

Os Seminários de Vida Nova no Espírito
são uma graça para a Igreja Católica,
porque é a partir daqui, que vidas se
transformam no sentido de um maior
amor a Deus, à Sua Palavra, à oração,
aos irmãos e à Igreja.

chama não se extinga, mas seja
continuamente renovada através da
oração pessoal e comunitária, do
testemunho, do amor e do serviço aos
outros.

Talvez tão ou mais importante que uma
caminhada prévia no Renovamento, é
assumir-se que depois, esta conversão é
de todos os dias, contínua, através de um
compromisso, de fidelidade e de
disponibilidade para continuar a alimentar
esta Graça recebida, pondo-se ao serviço
de Deus através do serviço aos Irmãos.
Cabe à Igreja em geral, sobretudo nas
paróquias, e ao Renovamento
Carismático em particular, criarem
estruturas e condições para que esta
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AO RITMO DA IGREJA

Paz em Ecologia Integral
O Papa Francisco acaba
de escrever mais uma
corajosa Mensagem para o
Dia Mundial da Paz.
C o m e ç a p o r re c o rd a r
estatísticas que marcam o
fim de 2017: ‘mais de 250
milhões de migrantes no
mundo, dos quais 22
milhões e meio são
refugiados’. Estamos a
falar de pessoas que
apenas procuram um lugar
onde possam viver em
paz. Arriscam tudo por
este objectivo que quase
nunca alcançam.
HISTÓRIA COM 50 ANOS

O Dia Mundial da Paz foi
instituído pelo Papa Paulo
VI em 1967. Mas, no ano anterior, este
Papa publicou uma Encíclica em que
pediu, pela primeira vez, à Igreja, que se
destinasse um dia para rezar pela Paz no
mundo. Seria a 8 de Dezembro de 1967,
na Solenidade da Imaculada Conceição,
que Paulo VI publicou a Mensagem para
o I Dia Mundial da Paz, a celebrar a 1 de
Janeiro de 1968: ‘Dirigimo-nos a todos os
homens de boa vontade, para os exortar a
celebrar o ’Dia da Paz’ em todo o mundo,
no primeiro dia do ano civil, 1 de Janeiro
de 1968. Desejaríamos que depois, cada
ano, esta celebração se viesse a repetir,
como augúrio e promessa, no início do
calendário que mede e traça o caminho
da vida humana no tempo que seja a Paz,
com o seu justo e benéfico equilíbrio, a
dominar o processar-se da história no
futuro’.
A partir de 1968 até hoje, os Papas
sempre escreveram uma Mensagem onde
abordam a questão da Paz na
perspectiva que consideraram mais
actual e a exigir intervenções mais
urgentes. Gostaria de salientar o facto do
desenvolvimento e da solidariedade

começar a entrar nos títulos das
Mensagens em 1987, apresentados como
chaves para a Paz.
AGIR COM MISERICÓRDIA
O Papa Francisco, 50 anos depois,
defende atitudes de misericórdia:
‘abraçamos todos aqueles que fogem da
guerra e da fome ou se vêem
constrangidos a deixar a própria terra por
causa de discriminações, perseguições,
pobreza e degradação ambiental’. Pede
que acolhamos quem nos bate à porta. A
maioria dos imigrantes e refugiados
chega-nos por portas travessas e a
atitude de quem devia acolher é de
recusa por medo, muitas vezes
a m p l i fi c a d o
p e l o s
políticos:
‘ Q u e m
fomenta o
medo contra
os migrantes,
talvez com
fins políticos,
em vez de
construir a
paz, semeia
violência,
discriminação
racial
e
xenofobia,
que são fonte
de grande
preocupação
para quantos

têm a peito a tutela de todos os seres
humanos’.
Há quem olhe para estas deslocações
humanas como um risco e um perigo,
mas o Papa considera-as uma
oportunidade para a construção de um
futuro de paz.
Os imigrantes e refugiados trazem
riqueza: ‘uma bagagem feita de coragem,
capacidades, energias e aspirações, para
além dos tesouros das suas culturas
nativas, e deste modo enriquecem a vida
das nações que os acolhem’.

para o desenvolvimento humano integral
de migrantes e refugiados. Dentre os
numerosos instrumentos que podem
ajudar nesta tarefa, desejo sublinhar a
importância de assegurar às crianças e
aos jovens o acesso a todos os níveis de
instrução’; ‘integrar’ significa permitir que
refugiados e migrantes participem
plenamente na vida da sociedade que os
acolhe, numa dinâmica de mútuo
enriquecimento e fecunda colaboração na
promoção do desenvolvimento humano
integral das comunidades locais’.

AS QUATRO ACÇÕES DECISIVAS

SONHAR A PAZ

O Papa sugere que se combinem quatro
ações: ‘acolher, proteger, promover e
integrar’.
‘Acolher’ faz apelo à exigência de ampliar
as possibilidades de entrada legal’;
‘Proteger’ lembra o dever de reconhecer
e tutelar a dignidade inviolável daqueles
que fogem dum perigo real em busca de
asilo e segurança, de impedir a sua
exploração’; ‘Promover’ alude ao apoio

O Papa Francisco pede inspiração nas
palavras de João Paulo II: ‘Se o ‘sonho’
de um mundo em paz é partilhado por
tantas pessoas, se se valoriza o contributo
dos migrantes e dos refugiados, a
humanidade pode tornar-se sempre mais
família de todos e a nossa terra uma real
‘casa comum’. Ao longo da história,
muitos acreditaram neste ‘sonho’ e as
suas realizações testemunham que não
se trata duma utopia irrealizável.

A Paz em abraços
de Misericórdia

DA ÁSIA PARA O MUNDO
A celebração deste dia segue-se a uma
viagem tão histórica como difícil do Papa
à Ásia. Myanmar (antiga Birmânia) e
Bangladesh são dois países pobres e
marcados por violências estruturais e
problemas étnicos muito graves. O
Papa foi ali apelar ao diálogo e ao
respeito pelos direitos humanos como
exigências absolutas de Paz.
O Dia Mundial da Paz de 2018 é mais
um excelente pretexto para a
construção de um mundo assente na
proposta do Papa Francisco que exige
uma ecologia integral que ame os
pobres e respeite a natureza.
Pe. Tony Neves, C.S.Sp
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pelo Senhor éramos tornados
capazes de receber o Espírito”
(Or. I c. Arian. 47; PG 26,
108s).
A unção de Cristo era uma

Igreja de S. João Baptista do Lumiar

unção "para nós", no sentido

Batismo de Jesus:

da Sua unção, deriva a
efusão do Espírito Santo
sobre nós
Escreve Santo Atanásio: “É a nós que se
destina a descida do Espirito Santo sobre
Jesus no Jordão; é para nossa
santificação, para que fôssemos tornados
participantes da sua
unção e se pudesse
dizer de nós: "Não
sabeis que sois templos

de que se destinava a nós.
São Pedro, querendo
explicar às multidões que
acorreram o prodígio do
Pentecostes, diz: "Foi este
Jesus (que ... ), depois de ter
recebido o Espírito Santo
prometido, O derramou,

como vedes e ouvis" (Act 2, 32s).
No Pentecostes, e ainda antes, no
Mistério Pascal, Jesus derramou sobre a
Igreja aquele Espírito que recebera do Pai
no Seu Batismo. Por isso, chama-Se o
«Espírito de Cristo».
No Pentecostes, o Senhor Jesus - diz o
texto do Vaticano II já citado - «torna
participante todo o Corpo místico da
unção do Espírito com que Ele mesmo
tinha sido ungido” (PO

Jesus unge-nos com
o mesmo Espírito
que O ungiu

de Deus e que o Espírito
de Deus habita em vós?" (1 Cor 3, 16). De
facto, enquanto o Senhor, como homem,
era lavado no Jordão, éramos nós que
estávamos a ser lavados com o Senhor, e

2).
Portanto, um mesmo
Espírito corre em Jesus
e em nós, como a

mesma seiva corre na cepa e nos ramos.
Frei Raniero Cantalamessa in “Dia a dia com o
Espírito Santo” coordenação de Mário Poli ; Ed Coimbra

O dia Mundial do doente foi instituído
por João Paulo ll em 1992 e celebrado
a 1ª vez em Lourdes no dia 11 de
Fevereiro de 1993.
O tema da mensagem do Santo Padre para o
Dia Mundial do Doente do ano de 2018, é
extraído das palavras, que Jesus dirige do alto
da cruz a Sua Mãe e a João: “”Eis, o teu filho
(…) Eis a tua mãe” E desde aquela hora, o
discípulo acolheu-A como sua”.
Diz o Papa Francisco:
E s t a s p a l a v r a s d o S e n h o r, i l u m i n a m
profundamente o mistério da cruz. (…) O
sofrimento indescritível da cruz trespassa a alma
de Maria (cf Lc 2,35), mas não a paralisa. Pelo
contrário, lá começa para Ela um novo caminho
de doação, como Mãe do Senhor. Na cruz,
Jesus preocupa-Se com a Igreja e toda a
humanidade e Maria é chamada a partilhar esta
mesma preocupação.
(…) Jesus deixou, como
dom à Igreja, o Seu poder
de curar. “Estes sinais
acompanharão aqueles
que acreditarem (…) hãode impor as mãos aos
doentes e eles ficarão
curados”, (Mc16, 17-18). Ao dom de Jesus
corresponde o dever da Igreja, bem ciente de
que deve pousar, o seu olhar sobre os doentes,
o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do
Seu Senhor.
(…) A Maria, Mãe da ternura queremos confiar
todos os doentes, no corpo e no espírito, para
que os sustentes na esperança. A Ela pedimos
também que nos ajude a ser acolhedores para
com os irmãos enfermos. A Igreja sabe que
precisa duma graça especial para conseguir
fazer frente ao seu serviço evangélico, de cuidar
dos doentes.
Por isso, unamo-nos todos numa súplica
insistente, elevada à Mãe do Senhor, para que
cada membro da Igreja viva com amor, a
vocação ao serviço da vida e da saúde. A
Virgem Maria interceda por este XXVI Dia
Mundial do Doente, ajude as pessoas doentes a
viverem o seu sofrimento em comunhão com o
Senhor Jesus e, ampare aqueles que cuidam
delas.
O Santo Padre conclui, concedendo a todos os
doentes, agentes da saúde e voluntários a
Bênção Apostólica.

DIA MUNDIAL do
DOENTE

Rezai uns
pelos outros

Ó Virgem Santa Maria, saúde dos
enfermos, que acompanhaste Jesus
ao longo da vida, desde o
nascimento em Belém à vida oculta
em Nazaré, desde o começo da
pregação do Reino, em Cafarnaum,
até ao momento do grande sacrifício
no Calvário.
Ó Virgem Maria, consoladora dos
aflitos, que permaneceste junto à
Cruz do Teu Filho, participando
intimamente nas Suas dores.
Ó Virgem Santa Maria, Mãe de Jesus
e Mãe de todos os homens e
mulheres, acolhe os nossos
sofrimentos e une-os ao de Jesus,
para que as sementes da esperança,
espalhadas no mundo pela fé e pelo
amor, continuem a produzir frutos
abundantes na vida de todos os
doentes.
Mãe de misericórdia, fica ao pé de
nós, neste momento de sofrimento, e
ajuda-nos a repetir, cada dia, contigo
o “sim”, sabendo que Deus sabe tirar
do mal, um bem sempre maior.
Virgem Imaculada, faz que a nossa
oração, no mundo da dor e da
angústia, se transforme para nós e
para os que mais amamos, na mais
bela expressão da vida cristã, para
que, na contemplação do Rosto de
Cristo Ressuscitado, encontremos a
abundância da misericórdia de Deus
e a alegria de uma comunicação,
cheia de amor, com os nossos
irmãos, antevisão da alegria sem fim
que todos teremos no céu. Amen
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REZAR COM O PAPA
JANEIRO:
Pela evangelização:
Minorias religiosas na Ásia
Em muitos países da Ásia vive-se um
fundamentalismo religioso em que as
minorias são vítimas de violência
sectária.
Na Exortação Apostólica “A Igreja na
Ásia”, o Papa João Paulo II diz que uma
vez que Jesus nasceu, viveu, morreu e
ressuscitou dos mortos na Terra Santa,
esta pequena porção da Ásia Ocidental,
tornou-se uma terra de promessa e
esperança para todo o género humano.
Correspondendo ao apelo do Santo
Padre, o Papa Francisco, que nos exorta
à oração pelos cristãos e por outras
minorias religiosas vamos, na nossa
oração diária, pedir a Deus para que haja
paz e compreensão entre os povos da

Para que nos países Asiáticos, os
cristãos, bem como as outras
minorias religiosas possam viver
a sua fé com toda a liberdade.
Ásia e para que se promova o diálogo
interreligioso e todos possam viver a sua
fé em liberdade, numa co-existência
pacífica.
Peçamos também ao Espírito Santo que
fortaleça os cristãos que vivem na Ásia, e
os ilumine na proclamação do Evangelho,
de modo a que este Continente seja uma
terra de promessa e esperança para
todos os que lá habitam.

FEVEREIRO:
Universal:
Não à corrupção
Para que aqueles que têm poder material, político ou
espiritual, não se deixem dominar pela corrupção.
O Santo Padre pede para unirmos a
nossa oração ao Apostolado da
Oração e pedir para que todos os que
têm poder material, político ou
espiritual não se deixem dominar pela
corrupção.
A corrupção explora aqueles que não
podem defender-se, os mais frágeis,
os mais pobres.
No seu livro “Corrupção e pecado”, o
Papa Francisco diz que “não é a
repetição de pecados que provoca
a corrupção, mas os hábitos de má
qualidade que vão deteriorando e
limitando a capacidade de amar.

O coração vai-se encolhendo,
perdendo horizontes e o egoísmo
passa a ser a sua referência”
O Papa adverte contra o poder que,
quando perde a noção de serviço, se
transforma em opressão.
Respondendo ao apelo do Santo
Padre, rezemos por todos os que têm
poder, para que o exerçam como um
serviço, promovendo a dignidade e o
respeito individuais e assegurando a
todos um futuro de esperança.
Maria de Lourdes Azinheiro
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NOTÍCIAS DO RCC
ICCRS COM NOVOS DIRIGENTES
Após a grande celebração do Jubileu de
Ouro com o Papa Francisco, os membros
do Serviço Internacional da Renovação
Carismática Católica (ICCRS) reuniram,
para oração e discer nimento das
atividades e serviços do Movimento em
nível mundial. Na reunião, o americano
Jim Murphy foi eleito o novo presidente
do ICCRS, substituindo Michelle Moran
que esteve à frente da organização
durante 10 anos.
Com Jim Murphy (EUA), assume também
os trabalhos o diácono alemão Christof
Hemberger, que será o vice-presidente,
cargo ocupado de 2015 a 2017 pelo
brasileiro Marcos Volcan.
Jim Murphy foi diretor do Instituto de
Formação do ICCRS e Christof
Hemberger é conselheiro do ICCRS
desde 2009, ambos já estiveram no Brasil
realizando pregações em eventos
nacionais nos diferentes estados do país.

CURSO INTENSIVO PARA LÍDERES
NO RENOVAMENTO CARISMÁTICO
CATÓLICO
2 a 22 Setembro 2018

“O que ouvimos e aprendemos, através
de nossos pais, nada ocultaremos a seus
filhos, narrando à geração futura os
louvores do Senhor, seu poder e suas
obras grandiosas” (Sal 78,3-4)
O VIII Instituto de Formação de
Lideranças (LFI) é um curso intensivo de
três semanas, promovido pelo ICCRS,
que se realiza de 2 a 22 de Setembro de
2018, em Roma, Itália.
O Instituto de Formação do ICCRS foi
pensado como uma resposta ao convite
do papa João Paulo II para uma
promoção de maturidade eclesial entre os
líderes da RCC. As aulas incluem estudos
as sobre Sagradas Escrituras,
Eclesiologia, Pneumatologia, Mariologia,
Querigma, a RCC, liderança e exercício
dos ministérios. Aos estudantes, são
oferecidos ensinos práticos e workshops
sobre os diversos ministérios dentro do
RCC.Além disso, os alunos participam de
diversas saídas de campo e visitam locais
marcantes da vida católica, como as
basílicas, os dicastérios e a Cúria
Romana.
Representantes de organizações do
Renovamento Carismático Católico de
todas as idades são convidadas a este
momento de crescimento na liderança. O
programa ministrado em inglês, mas
outras línguas podem estar disponíveis
dependendo do número de requisições.
Mais informações: www.iccrs.org.pt

A PALAVRA

Solenidade da Epifania do Senhor | Ano B
LEITURAS
1.ª: Isaías 60,1-6 | Salmo 71 (72) 2.7-8.10-11.12-13 | 2.ª: Efésios
3,2-3a.5-6
3.ª: Mateus 2,1-12

“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz”.
1 | Leitura I Is 60,1-6
“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória
do Senhor”. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha
ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os teus filhos vão chegar de
longe e as tuas filhas são trazidas nos braços”.

1.1 Iluminação da palavra
Epifania é um grande dia para o Renovamento Carismático. Tudo é translúcido num
vocabulário muito próprio e eloquente, onde os símbolos estão imbuídos numa
dinâmica espiritual com caráter de envio missionário.

2 | Salmo 71 (72)
“Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra”. Este salmo real canta com
entusiasmo a glória de Deus diante dos presentes ofertados: “Os reis de Társis e das
ilhas virão com presentes, os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas”. E termina
com chave de oiro ao apresentar os pobres, os mais próximos de Deus: “Terá
compaixão dos fracos e dos pobres”.

3 | Leitura II Ef 3,2-3a.5-6
3.1 Iluminação da Palavra
Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo.
O grande coração de Paulo revela o segredo mais íntimo que traz dentro de si: “o
mistério de Cristo”. “Agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e
profetas: os gentios recebem a mesma herança que os judeus”.
Que grande o nosso Deus ao revelar a grandeza do Seu amor.
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4 | Evangelho Mt 2,1-12
4.1 Iluminação da Palavra
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes, quando
chegaram a Jerusalém uns Magos vindos
do Oriente.
‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de
modo nenhum a menor entre as principais
cidades de Judá, pois de ti sairá um
chefe, que será o Pastor de Israel, meu
povo’».
“Então Herodes mandou chamar
secretamente os Magos e pediu-lhes
informações”. “Depois enviou-os a Belém
e d i s s e - l h e s : « I d e i n f o r m a r- v o s
cuidadosamente acerca do Menino; e,
quando O encontrardes, avisai-me, para
que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o
rei, puseram-se a caminho. E eis que a
estrela que tinham visto no Oriente seguia
à sua frente e parou sobre o lugar onde
estava o Menino. Entraram na casa, viram
o Menino com Maria, sua Mãe, e,
prostrando-se diante d’Ele, adoraramn’O. Depois, abrindo os seus tesouros,
ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso
e mirra. E, avisados em sonhos para não
voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro
caminho.
5 | Contemplação da Palavra
“Contemplando o menino e sua mãe”
Manifestação de Deus, filhos de Maria e
irmãos de Jesus. A Epifania de Cristo é
deslumbramento presencial pela
Revelação que nos é feita, tornando-se
universal. Epifania é a festa da
«manifestação» do Senhor, “enlevo da
minha alma”, loucura na vida dos que O
amam e se deixam conduzir pelo Seu
Espírito. No centro a Cidade Santa,
Jerusalém. A imagem dominante é a da
luz. Os povos acabam de chegar atraídos
por tanto esplendor e levam a Jerusalém
os seus presentes.

Por um lado há uma ligação ao berço do
Menino, em Belém, como espaço de
encontro entre judeus e pagãos. Diz o
Vaticano II: “Pela encarnação, o Filho de
Deus uniu-se de certo modo a cada
homem” (GS 22), daqui a dimensão
universalista. N’Ele têm papel importante
os magos como homens que procuram a
verdade total. Herodes fica com o
caminho bloqueado. Deus não se revela
aos que pretendem “manipular os Seus
caminhos”. Há um chamamento a todos
homens para o triunfo de Jesus
Ressuscitado, contemplado pelas
mulheres na manhã da ressurreição. Diz o
Vaticano II: “Devemos manter que o
Espírito Santo a todos dá a possibilidade
de se associarem a este mistério pascal
por um modo só de Deus conhecido” (GS
22).
Por outro lado, há o facto de os magos
trazerem uma cultura oriental,
transcultural, a apontar para uma certa
transfiguração de símbolos e de ritmos de
vida espiritual voltados para a estrela e
para a adoração. Diz S. João Paulo II:
“Entrando em contacto com as culturas, a
Igreja deve acolher tudo aquilo que nas
tradições dos povos é conciliável com o
Evangelho para apresentar as riquezas de
C r i s t o e p a r a e n r i q u e c e r- s e p e l a
sabedoria multiforme dos povos da terra”.
O Menino que nasce em Belém é
apresentado a todos os povos como um
dom repleto de Deus para todos os
homens. É uma luz nova e um novo
rebento que germina para os homens. É
a p re s e n t a d a a u n i v e r s a l i d a d e d a
redenção. A nota dominante do
Evangelho aparece no último versículo
onde se diz que os Magos regressaram à
sua terra por outros caminhos. Agora, de
facto, todos os que se convertem em
Cristo optam por seguir outro caminho,
não o caminho do mundo, mas o caminho
de Deus, o caminho carismático.
Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro, sdb

FAZER DA PALAVRA LUGAR ONDE NASCE A FÉ

Meditações sobre a
VERBUM DOMINI do Papa Bento XVI

“Por isso o Verbo, que
desde o princípio está
junto de Deus e é Deus,
revela-nos o próprio
Deus no diálogo de amor
entre as Pessoas
divinas e convida-nos a
participar nele.
Portanto, feitos à imagem e
semelhança
de Deus amor, só nos
podemos compreender
a nós mesmos no
acolhimento do Verbo e
na docilidade à obra do
Espírito Santo.
É à luz da revelação feita
pelo Verbo divino

ORAÇÃO:
Senhor Jesus, Tu que és Deus e
estás em Deus Trindade Una,
ensina-nos que a nossa condição é
uma condição de amor, que nascemos
do Amor, que o nosso ﬁm é imitar e
entrar nessa união de amor
da San=ssima Trindade.
Ensina-nos a ser dóceis ao Teu Espírito,
que a isso nos chama e impulsiona.
António Macedo

que se esclarece
definitivamente o enigma
da condição
humana.” (Verbum Domini)
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TESTEMUNHO
DAR

MARCAS
DO PADRE JOSÉ DA LAPA
Falar do Padre José da Lapa, é
falar de um Sacerdote cheio do
Espírito Santo, amigo de Deus,
amigo dos pobres, dos simples,
dos que na vida não tiveram
oportunidade de frequentarem
liceus, universidades. A todos

acolhia e logo os convidava para
rezar e para lhes dar comida na
comunidade.
A sua grande alegria era dar a
conhecer o amor de Jesus, o Espírito
Santo, Nossa Senhora, a Mãe…
temos Mãe…

A sua maneira de estar no Mundo,
como Sacerdote, era discreta mas
intensa, arrastava multidões do Norte
ao Sul do País.
Foram maravilhosos os trinta e cinco
anos de vivência com o Padre Lapa,
os encontros de missão da
Pneumavita no México, nos Açores,
em Braga e noutros lugares, com o
seu bom humor, ajudava-nos a
acreditar que o Espírito Santo estava
sempre connosco. São dele estas
palavras: “Coragem mulher!
Coragem…”
Quando nos queixávamos de alguma
coisa, com a sua maneira natural
dizia: “deixa-te disso, reza que isso
logo passa.”
A sua maior alegria era ver a Igreja
cheia e, ver-nos lá a todas, nas
terças-feiras, na reunião de oração.
A sua alegria era contagiante – o
Espírito Santo estava presente, a paz
e a alegria transbordavam e o Padre
Lapa dizia:” reza agora pelo irmão da
tua direita, reza pelo irmão da tua
e s q u e rd a ” e a c o n t e c i a q u e o
problema que levávamos para a
oração, que era uma montanha,
reduzia-se a uma planície.
Eram ainda dele estas palavras:
”Agora ide evangelizar, dai de graça o
que de graça recebeste, a alegria de
Deus é a nossa fortaleza.”
Obrigada amigo Padre Lapa, sei que
agora no céu continuas a ser o meu
grande amigo.
Emília Martins

TESTEMUNHO

A FÉ EM JESUS
EUCARISTIA NOS SALVA

DAR

Há cerca de 30 anos pude
testemunhar o seguinte
a c o n t e c i m e n t o :
Nessa altura, tive conhecimento de
que, numa aldeia da Beira Baixa, havia
um Sacerdote que tinha o dom da cura
e de ajudar noutras situações difíceis.
Então, eu e algumas amigas que
estávamos com problemas de saúde e
outros, resolvemos alugar uma
carrinha de nove lugares e irmos lá.
Entre nós, ia uma menina com cerca
de doze anos, cujos pais estavam
desavindos e a menina sofria com essa
situação. Corria tudo bem até que, de
repente, a menina ficou prostrada, não
reativa; não reagia a nada; apenas
respirava. Ficámos muito aflitas, como se
calcula. Anoiteceu. Chegámos à cidade,
relativamente perto da referida aldeia e
alugámos um quarto para onde levei a
menina ao colo.No dia seguinte, novamente
a levei para a carrinha e a situação
mantinha-se. Já tinham passado cerca de
vinte e quatro horas e nem sequer fizera as
necessidades fisiológicas. Deveríamos ir ao
Hospital? Não, o Senhor Padre a curaria,
acreditámos. Quando chegámos, fui com a
menina, ao encontro do Sacerdote que
estava no jardim, pedi-lhe por favor, que
curasse a menina, pois tinha saído bem de
casa e, no caminho ficara assim. O Senhor
Padre olhou e seguiu o seu caminho.
Várias vezes repeti o pedido mas o
Sacerdote reagia sempre da mesma
m a n e i r a . E s t á v a m o s a fl i t í s s i m o s .
Aproximava-se a hora da Missa. Então, levei
a menina para a capela e deitei-a num
banco ao lado do altar. Soaram as
badaladas da torre da capela e começou a
Eucaristia. Havia um silêncio profundo. E no
momento da elevação da Hóstia, após a
consagração, o Sacerdote pousou a Hóstia
sobre a patena, foi junto da menina pegoulhe na mão e disse as mesmas palavras que
Jesus disse ao curar a filha de Jairo «

Menina levanta-te!» (Lucas 8, 54) voltou
para o altar e continuou a celebração.
lmediatamente, a menina abriu as olhos
olhou à volta, sentou-se e com uma alegria
indescritível disse: Ah! Já chegámos? Ah! a
capela é tão bonita. Ah! A carinha do
Menino Jesus é tão linda! (olhando para a
imagem de Jesus). Chamei-lhe a atenção
que estávamos na Missa e ela ficou calada,
mas a alegria, a ternura permanecia no seu
r o s t o . To d a a a s s e m b l e i a fi c o u
impressionadíssima. Todos sentimos a
divina presença de Jesus. Não
conseguimos descrever a alegria doce e
amorosa que sentíamos. Naquele momento,
vivemos a Palavra de S. João na sua 1ª
carta : “Deus é Amor”. Depois de termos
vivido esta sublime, única experiência,
fizemos uma reflexão sobre a nossa vida de
cristãos: nós já amávamos Jesus, que
acreditávamos, estava no céu e em toda a
parte, e cumpríamos o preceito dominical.
Mas, depois de termos sentido a divina e
gloriosa presença de Jesus naquela
Eucaristia, aconteceu-nos como ao
negociante de pérolas de Mateus 13, 46. A
partir da descoberta daquela pérola
p re c i o s a , a p re s e n ç a d e J e s u s n a
Eucaristia, vivo e glorioso, acreditamos que
está em todas as Eucaristias, e deixamos
tudo para ir ao Seu encontro, ao encontro
da luz, da verdade, ao encontro do Pai
amoroso, do Senhor de toda a paz, que
apesar dos nossos pecados, das nossas
infidelidades, das nossas ingratidões, vem e
nos ajuda com a força do Divino Espírito
Santo, a fazer o que quiser que façamos.
Louvor e glória a Ti Senhor!
Maria Manuela de Oliveira, Grupo de Oração

RCC “Redentor” de Portimão
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PASSATEMPO

Leia esta passagem do CAPITULO 2 do EVANGELHO DE MATEUS sobre a
Epifania do Senhor. Depois, identifique as palavras sublinhadas na “sopa
de letras” da
página seguinte.
Boa sorte!
P ALAVRAS DA

“

PALAVRA”

Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei
Herodes, eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que
perguntavam:
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? pois do oriente
vimos a sua estrela e viemos O adorar.
O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém; e,
reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavalhes onde havia de nascer o Cristo.
Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia; pois assim está escrito pelo
profeta:
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais
cidades de Judá; porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o meu povo
de Israel.
Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com
precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera; e enviando-os a
Belém, disse-lhes:
Ide, e perguntai diligentemente pelo menino; e, quando o achardes,
participai-mo, para que também eu vá e o adore.
Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela que tinham visto
quando no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o
lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com
grande júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe e,
prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe
dádivas: ouro, incenso e mirra.
Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a
Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.
E, havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em
sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e
ali fica até que eu te fale; porque Herodes há de procurar o menino para o
matar.
Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito
e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da
parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu Filho.

soluções na próxima Revista

elaborado por PNEUMAVITA
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Evangelizar
é fazer
Jesus
acontecer

Com a finalidade de despertar a vida cristã
em abundância, e tendo como missão fazer
o Pentecostes pessoal acontecer e, a partir
dele, levar a vida no Espírito à maturidade e
plenitude, o Renovamento Carismático
caminha veloz, envolve fortemente os que o
acolhem e produz visíveis e inegáveis frutos
de vida cristã e apostólica. Em face desta
realidade e da importante missão de todos
os animadores, venho trazer a minha
contribuição através deste livro, para que
cada vez mais grupos e as comunidades
possam ser ninhos quentes, apropriados e
eficazes para o crescimento dos seus
integrantes.
180pág.

Ide,
Anunciai o
Evangelho,
Curai os
Doentes,
Expulsai os
Demónios

7,50€

Este livro é um relato de testemunhos de
cura e libertação, obtidas com o devido
respeito pela dignidade humana e
segundo os ensinamentos da Igreja.
Num estilo acessível, o livro conta algumas
das curas que Cristo fez, tanto no Congo
Kinshasa, como em Portugal, Itália e
França, usando como instrumento o seu
servo Pe. Alfredo Neres.
Além dos testemunhos de curas imediatas
ou por etapas, o autor inclui ainda, no seu
texto, provas de que alguns pacientes não
recebem cura física, mas somente cura
espiritual; e de que Jesus Cristo se serve
de uns para consolidar a fé de outros.
180pág.

Grupos de
Oração:
como fazer
a Graça
acontecer

Este livro não é para ser lido num fôlego.
Ele é, ao mesmo tempo, uma receita e um
manual de instruções. Como receita, indica
os meios, os recursos, os instrumentos a
serem usados para fazer a graça acontecer.
Como manual, ensina como usar os meios,
os instrumentos e os recursos, para que a
acção seja eficaz.
Faço votos de que estas páginas atinjam o
seu objectivo: favorecer os animadores dos
grupos e das comunidades carismáticas
para que todos os participantes cheguem a
ter vida cristã, vida no Espírito, em
abundância.
160pág.

Telefone: 21 716 14 15
Fax:
21 716 05 51
email:
contacto@pneuma-

6,00€

5,00€

Pedidos para: PNEUMA - Renovamento Carismático
Travessa Cruz da Era, Benfica, 2-A
1500-214 Lisboa
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Maria, ajuda-nos a ser dóceis ao Espírito do Teu Filho,
a saber acolher também no coração a Sua Palavra.
Senhora do silêncio, entra no nosso coração e ensina-nos
a levantar os nossos olhos para o alto, lá onde reside a
nossa esperança.

