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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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Sentido da Capa: “Enviai, Senhor, o vosso
Espírito e renovai a face da terra” (Sl 103
(104))

EDITORIAL
Neste tempo litúrgico, estamos no centro da
nossa fé, no centro da nossa esperança, o
tempo do mistério Pascal.
Neste tempo voltamos a nossa atenção para
o grande agente e frutos da Páscoa: o Espírito
Santo e Pentecostes.
Viramos a nossa atenção para Aquele que nos
une em Igreja, que nos santifica em Igreja. Os
sacramentos, instituídos por Jesus Cristo, só
em Pentecostes assumem verdadeiramente
a sua missão apostólica, depois do Paráclito
prometido descer. É esta a função do Espírito, tornar real e concreto o Reino de Deus
entre nós, enviando cada um na sua missão
específica e carismática. Por isso também, o
RCC, fruto do Espírito Santo, tem como missão primeira fazer com que a Igreja não esqueça Pentecostes. Por isso o RCC promove
uma conversão, uma renovação diária, mais
forte e entusiasta a partir dos Seminários de
Vida Nova no Espírito. Uma entrega e confiança na acção do Espírito Santo, que nos faz
passar a ver Jesus como “O Senhor”! Porque
é que o Papa Francisco nos pede para se
realizarem nas paróquias estes seminários?
Porque sabe, por experiência própria, que
os Sacramentos passam a ser vividos em
nós dum modo mais eficaz, seja a Eucaristia,
seja a Reconciliação, seja a Ordem, mediante
uma descoberta mais consciente e profunda
da vida em Igreja, da oração, do louvor, do
entusiasmo e do compromisso. Ou seja, uma
vida renovada no Espírito, que só quem experimenta pode testemunhar, caminhando
“De Páscoa em Páscoa”, até que se revele a
nossa própria glorificação com Cristo na vida
eterna. Pentecostes acorda-nos do torpor espiritual em que muitas vezes a Igreja se deixa
cair; recorda-nos o dia do primeiro amor, concretamente esse dia quando a Igreja nasceu e
recebeu como dom nupcial o Espírito Santo.
Dia em que Cristo a desposa e lhe oferece
a nova e eterna aliança, com o seu Sangue

derramado
na cruz. O
dia em que
a Igreja perde o medo e
parte para a
missão, enriquecida com
a abundância dos Seus
dons, graças e carismas.
O RCC é esta corrente de graça que Deus
suscitou, para reconduzir a Igreja ao seu amor
primeiro, Jesus Cristo, com a mesma frescura
e vitalidade do Pentecostes. Damos graças a
Deus por esta corrente de graça que se mantém viva, também a nível das estruturas criadas, CHARIS à cabeça, e de tantas outras,
que nos oferecem óptimos temas de formação e meditação, como a recente conferência
online, que decorreu durante uma semana,
organizada pela Comunidade onde o Espírito
criou o RCC actual, e resumida neste número.
Damos graças a Deus por tantos servidores
inspirados pelo Espírito, com o carisma da liderança e ensino, e que mantêm esta corrente de graça viva pelo mundo inteiro, ateando
o fogo do Espírito aos pequenos e grandes
grupos de oração, as células primárias do
RCC. E graças a Deus que entre nós também
existem referências assim, como se tem demonstrado nos testemunhos e entrevistas e
também nos textos publicados.
Neste mês de Maio, Portugal vive Fátima mais
intensamente, e aproxima-se de Maria, intercessora privilegiada junto da Santíssima Trindade, Mãe (Mamã)que mostra uma solicitude
em particular para com todas as suas filhas
e filhos. Maria, esposa do Espírito Santo,
tem um lugar especial no RCC, também
em Pneumavita, tendo-Lhe sido esta Revista Pneuma dedicada em Fátima, desde
o primeiro número.
Equipa Editorial
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CAMINHOS
DO RENOVAMENTO CARISMÁTICO

Ascensão e Pentecostes

Pe J. Rocha Monteiro, “Nova Criação”
e no dia de Páscoa celebramos a
saída do reino dos mortos para entrar no reino dos vivos, a Ascensão
é a entrada de Jesus no céu, no lugar divino, na total glorificação. Com Cristo sobe
também toda a humanidade. O céu e a
nossa pátria. “Ele vai transformar o nosso
corpo miserável, tornando-o semelhante
ao seu corpo glorioso, graças ao poder
que Ele possui de submeter a Si todas as
coisas” (Fl 3, 20-21).
Acreditamos numa igreja nova, com a pujança pascal que lhe advém pela profecia na história. Formados na mística do
Vaticano II, tiramos dela toda a grandeza
participativa. Brota a comunidade como
a água cristalina que inventa o seu rio a
cantar na montanha, imagem do canto
de Aleluia. É uma comunidade voltada
para o Espírito Santo de Deus, libertada
pela imposição das mãos. A comunidade
Pneumavita, durante oito semanas, descobriu o mistério da palavra, a vida íntima
de Deus e a fecundidade da vida fraterna.
Agora será conduzida pela força do Espírito Santo.
Este tempo de alegria tem início no Domingo de Páscoa (términus do tríduo pascal) e termina no Domingo do Pentecostes. “Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Andai pelo caminho com todos os povos. Andai pelo caminho e cantai caminhando.
Assim fazem os caminhantes para alívio do cansaço. Cantai um cântico novo. Ninguém cante
cânticos velhos. Caminhai para a Páscoa do Senhor. Caminho novo. Viajante novo, cântico
novo. Escuta o Apóstolo que te exorta a este cântico novo” (Santo Agostinho – Sl 66).

S

O Espírito Santo é o «Espírito de Cristo» e por isso Ele é quem interioriza, nos crentes, o mistério pascal de Cristo. A origem do dom do Espírito é o Cristo glorioso da Páscoa: «“Quem
tem sede venha a Mim e beba [...] Do seu seio jorrarão rios de água viva”. Jesus disse isto,
referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem n’Ele (Jo 7,37-39)».
Na tarde de Páscoa tem início, para João, o tempo novo, o tempo do Espírito (Mário Chesi).
“Se alguém habita em Cristo, é nova criação. Deixou o que era velho. Nasceu de novo para
Deus”.
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Pe. António Sílvio Couto

Dinâmica carismática
em tempo da Páscoa

I

nclinando a cabeça rendeu o espírito’
(Jo 19,30). Estas são as palavras com
que o evangelista São João nos fala do
passamento de Jesus desta condição terrena para o Pai. Mais do que morrer, aquele
‘rendeu’ ou ‘entregou’ o Espírito é significativo da comunicação deste mesmo espírito
à Igreja… O Espírito deixa de estar confinado à Pessoa de Jesus para ser comunicado a toda a Igreja.
Da mesma forma, no contexto da primeira
revelação de Jesus ressuscitado aos discípulos temerosos no Cenáculo, refere-nos
o mesmo evangelista: ‘soprou sobre eles
e disse-lhes: ‘recebei o Espírito Santo’ (Jo
20,22). O Espírito que fez Jesus ressusci-

Pe. A. Sílvio Couto
tar de entre os mortos, Jesus O comunica
como dom da sua ressurreição aos seus
discípulos e fá-los, desde logo, portadores
e enviados na força do Espírito Santo.
* Na força trinitária
Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica: «A
ressurreição de Cristo é objeto de fé, na
medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na
história. Nela, as três pessoas divinas agem
em conjunto e manifestam a sua originalidade própria: realizou-se pelo poder do Pai,
que «ressuscitou» (Act 2, 24) Cristo seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a
sua humanidade – com o seu corpo – na
Trindade. Jesus foi divinamente revelado
«Filho de Deus em todo o seu poder, pela
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sua ressurreição de entre os mortos» (Rm
1, 4). São Paulo insiste na manifestação do
poder de Deus por obra do Espírito, que
vivificou a humanidade morta de Jesus e a
chamou ao estado glorioso de Senhor» (n.º
648).
É diante desta dimensão trinitária da ressurreição de Cristo que nós, sua Igreja, podemos e devemos viver em condição ou
mesmo em conduta de sermos Seu corpo
glorioso, embora em estádio terreno. De
facto, será pela fidelidade ao Espírito Santo
que haveremos de viver em contínua Páscoa – ´de Páscoa em Páscoa’, como referia o Papa Francisco na mensagem para
a quaresma de 2019 –, até que se revele a nossa própria glorificação com Cristo
na vida eterna. Neste sentido, diz-nos o
Catecismo da Igreja Católica: «existe um
duplo aspeto no mistério pascal: pela sua
morte, Cristo liberta-nos do pecado; pela
sua ressurreição, abre-nos o acesso a uma
nova vida. Esta é, antes de mais, a justificação, que nos repõe na graça de Deus,
«para que, assim como Cristo ressuscitou
dos mortos [...], também nós vivamos uma
vida nova» (Rm 6, 4). Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova
participação na graça» (n.º 654). Com efeito, acentua novamente o Catecismo «a
ressurreição de Cristo – e o próprio Cristo
Ressuscitado – é princípio e fonte da nossa
ressurreição futura: «Cristo ressuscitou dos
mortos como primícias dos que morreram
[...]. Do mesmo modo que em Adão todos
morreram, assim também em Cristo serão
todos restituídos à vida» (1 Cor 15, 20-22).
Na expectativa de que isto se realize, Cristo Ressuscitado vive no coração dos seus
fiéis. N'Ele, os cristãos «saboreiam as maravilhas do mundo vindouro» (Heb 6, 5) e a
sua vida é atraída por Cristo para o seio da
vida divina (585), «para que os vivos deixem
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de viver para si próprios, mas vivam para
Aquele que morreu e ressuscitou por eles»
(2 Cor 5, 15)» (n.º 655).
* Na dinâmica carismática
Vivendo nesta dinâmica da condução do
Espírito Santo na Igreja, como Igreja e para
a Igreja, qual deve ser, então, a nossa atitude de vida pessoal, familiar e eclesial como
discípulos d’ O Ressuscitado? Não andaremos mais centrados numa religiosidade
aos solavancos de etapas do que a vivermos numa dinâmica alimentada pela fonte?
Ou deverá, antes, ser com os olhos postos
na meta, que nos havemos de deixar conduzir, pelas mãos uns dos outros, em vivência de Igreja?
Efetivamente, nos tempos após o II Concílio
do Vaticano, houve grandes e espantosos
sinais da presença do Espírito de Deus na
Igreja – vista mesmo no entendimento com
expressões não-católicas – e no mundo.
À distância de mais de meio século, podemos constatar tudo isso que Deus fez
através de tantas pessoas tornadas seus
instrumentos para a renovação da Igreja
católica… e não só. Se fizermos uma sinopse, poderemos encontrar, hoje, ‘jovens’
na casa dos sessenta, com referências colhidas nessa época, à mistura com alguma
desilusão sobre desenvolvimentos entretanto desenrolados.
Mas a capacidade de comprometer-se
numa vivência carismática em tempo de
Páscoa refontaliza-se aí, nas experiências
dos apóstolos naquela ‘tarde do primeiro
dia da semana’ do Cenáculo e renovada
em cada lugar e por cada tempo: o Espírito
de Jesus Ressuscitado continua atuante na
Igreja, assim sejamos humildes, simples e
sinceros para O deixarmos atuar. Pelo pouco que vivemos, desejamos que o Senhor,
hoje, o venha atualizar. … na força de um
novo Pentecostes.

RUMO AO BIMILENÁRIO

O PRIMEIRO AMOR DA IGREJA É O DO PENTECOSTES
FFrei Pedro Bravo, oc

«Não há amor como o primeiro», diz
o ditado popular. «O primeiro amor
nunca se esquece», tem repetido insistentemente o Papa Francisco.
Uma insistência que evoca dois apelos proféticos de Deus ao seu povo.
O primeiro em Jeremias: «Lembro-me em teu favor do amor da tua juventude, da paixão do teu noivado,
quando me seguias pelo deserto,
numa terra inculta» (2,2). O outro,
no Apocalipse, onde Jesus ressuscitado se dirige em primeiro lugar à
Igreja de Éfeso, à qual pertencia o
apóstolo S. João: «Conheço as tuas
obras, o teu trabalho. Tens constância, sofreste pelo meu nome e não
esmoreceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro
amor. Lembra-te, pois, donde caíste, converte-te e pratica as primeiras obras» (2,2-5). A este apelo se
refere S. João Paulo II na exortação
apostólica Igreja na Europa, 23: «É o
próprio Jesus que fala à sua Igreja.
A sua mensagem dirige-se a todas
e cada uma das Igrejas. Diz respeito
à sua vida interna, tentada por preocupantes sintomas de mundanização, perda da fé primitiva e cedência
à lógica do mundo».
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O primeiro amor da Igreja é Jesus Cristo.
Ele que diz: « Eu vim lançar fogo sobre a
terra, e quero eu senão que já estivesse
ateado!» (Lc 12,49). O dia em que este primeiro amor irrompeu na Igreja foi o próprio
dia em que ela nasceu, o Pentecostes,
acontecimento cujo bimilenário celebraremos daqui a onze anos, em 2030. Assim,
o primeiro amor da Igreja é o do Pentecostes.
Para Israel, o Pentecostes é o dia em que
Deus desposou Israel e dele fez o seu
povo, dando-lhe como contrato matrimonial os Dez Mandamentos e como dom a
Lei.
Por isso, ele é tido como sendo o termo, a
“con-clusão” da Páscoa, Páscoa cujo fim
é a entrada na terra prometida e plenitude,
consiste numa vida com Deus nela.
Foi também nesse dia, o Pentecostes,
que a Igreja nasceu, tendo recebido como
dom nupcial o Espírito Santo, mediante o
qual Jesus Cristo, que com Ela firmara a
nova e eterna aliança, com o seu Sangue
derramado na cruz, a desposa e sela, enriquecendo-a com a abundância dos seus
dons, graças e carismas e conferindo-lhe
o penhor da vida eterna.
A este primeiro amor deve a Igreja continuamente voltar, a fim de rejuvenescer, renovar-se, retomar e prosseguir, a partir de
Jesus Cristo, com novo ardor e confiança,
no dinamismo e poder do Espírito Santo,
a missão de Jesus Cristo: «evangelizar os
pobres, proclamar a redenção aos cativos,
a recuperação da vista aos cegos, a libertação aos oprimidos, e proclamar o ano da
graça do Senhor» (Lc 4,18s).
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Infelizmente, hoje, tal como há 800 anos,
quando S. Francisco de Assis se encontrou com o sultão do Egito, «o Amor não
é amado». A este propósito diz o Papa
Francisco: «há uma enfermidade que
pode atingir os batizados, uma espécie
de “alzheimer espiritual”, que consiste
em esquecer a história da nossa relação
pessoal com Deus, aquele primeiro Amor
que nos conquistou até nos tornar seus.
Como evitar este “alzheimer espiritual?
Há só um caminho: atualizar as origens,
o “primeiro Amor”, que não é um discurso, nem um pensamento abstrato, mas
uma Pessoa. A memória grata deste início
garante o impulso necessário para enfrentar os desafios sempre novos que exigem
respostas também novas, permanecendo
sempre abertos às surpresas do Espírito
que sopra onde quer» (Mensagem ao 38º
Encontro para a amizade entre os povos,
20-26.08.2017).
O RCC é esta corrente de graça que Deus
suscitou para reconduzir a Igreja ao seu
amor primeiro, Jesus Cristo, com a mesma frescura e vitalidade do Pentecostes. De modo que Jesus seja o primeiro
na sua vida, vivendo e difundindo o seu
amor, com a portentosa graça, irreprimível
dinamismo e surpreendente poder do Espírito Santo. Há, pois, que abrir-se a este
amor, espalhá-lo, difundi-lo, levá-lo a toda
a parte, para que arda no coração dos
pastores, no seio das famílias, na vida das
nossas comunidades, a fim de o levar e fazer chegar a todos aqueles que ainda não
conhecem Jesus Cristo, não só de nome,
mas de facto. Tal é a nossa missão, a missão do RCC.

1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ONLINE DO RCC

D

e 11 a 15 de fevereiro de 2019 decorreu a 1ª Conferência Internacional Online do RCC. Foram disponibilizados 20 pequenos vídeos de membros
do RCC de diversos países, que nos consciencializaram sobre o essencial para todos
nós, no presente.
No primeiro dia, perspetivou-se o passado
e o futuro do RCC e, nos dias seguintes,
foram sucessivamente abordados os seguintes temas: “Louvor e Adoração”, “Carismas”, “Oração” e, por fim, “Batizados no
Espírito para anunciar a Palavra de Deus”.
Sintetizamos algumas ideias apresentadas:
O RCC é um estilo
de vida; não se trata apenas de sinais
externos, tais como
oração em línguas,
oração de cura, ou
louvor de braços levantados. Temos de
estar sempre imersos nesta corrente de
graça de Deus, para termos o estilo de vida
de Jesus, isto é, sermos homens e mulheres não somente cheios do Espírito Santo,
mas movidos por Ele. Temos de perdoar
como Jesus, falar como Ele, agir, pensar e
sentir como Ele. (Andres Arango - EUA)

Devemos encarar
o RCC como uma
corrente de graça
(que não pode ser
controlada nem administrada) e que
tem de entrar no
grande rio do Espírito Santo, que flui sem cessar. Somos
convocados a entrar no rio e a chamar os
outros a fazerem o mesmo, mas respeitando que cada um atue à sua maneira.
Os líderes dos grupos devem juntar-se informalmente, seja em sessões de oração,
seja por exemplo num almoço, e trocar impressões. Passado algum tempo, deverão
reunir-se de novo, e assim sucessivamente.
Não é preciso esperar por uma revelação
divina especial - se começarmos a caminhar juntos, de coração aberto, e a procurar o Senhor, Ele mostrar-nos-á os passos
seguintes. (Jim Murphy, Presidente do ICCRS – EUA)
A música e o canto
sempre tiveram a função de desvendar a
presença de Deus, já
desde o Antigo Testamento. Existe uma
relação próxima entre
canto e profecia - por exemplo, em 1 Sm
10, é como se os cantores tivessem a função de abrir o céu, de onde vem depois a
profecia.
Quanto mais sairmos do nosso ambiente habitual, como pede o Papa Francisco,
maior é a necessidade de preparação técnica, nomeadamente o estudo da linguagem a usar e a capacidade de mediação,
para que o conteúdo tenha credibilidade.
(Luciana Leone Martinez - Itália)
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A primeira consequência da Efusão
do Espírito deve ser
despertar a fé, que
se torna carismática.
Crer em Jesus não é
saber coisas sobre
Jesus. A fé carismática é uma fé que coloca Jesus em ação e,
por isso, vemo-lo a agir; Ele não está apenas presente, está atuante. Crer é, então,
aceitar viver uma vida milagrosa; vemo-nos
a trabalhar em nome de Jesus, por ação
do Espírito Santo. É Ele que nos mostra o
poder dinâmico desta fé.
Viver a fé e comunicá-la significa sermos
profetas da esperança, isto é, sermos usados pelo Espírito Santo para transmitir essa
fé e essa esperança que não engana (Rm
5,5). É Deus que opera toda a renovação,
pelo que temos de estar orientados para a
Palavra que salva. Ninguém se sinta desanimado, pobre ou temeroso: temos o Espírito Santo. O Espírito abre-nos caminhos e
envia-nos a todos os que têm necessidade de Jesus, de salvação e de renovação.
(Salvatore Martinez (Itália)
Desde o início da Igreja, Jesus chama-nos
a levar a sua mensagem a todo o mundo,
com palavras e com
sinais pelos quais Ele
confirma a verdade
das palavras. Temos de pedir, na fé, e depois ir, arriscando. Se recebermos de Deus
um carisma, este não é para nós; destina-se àqueles que Deus quer tocar, através
de nós. Por isso, os carismas têm de ser
recebidos com alegria, acarinhados, discernidos, exercitados e usados. Temos de
pensar “O que quer Jesus que eu faça?”,
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pois Ele quer agir através de cada um de
nós. Quando as pessoas sentem o poder
de Jesus (por exemplo, quando recebem
uma palavra de conhecimento, em que é
revelado um segredo que ninguém conhecia), sentem-se amadas. Ele está vivo no
mundo de hoje, e as pessoas têm de saber. (Mary Healy - EUA)
Quando Jesus realizava curas, a primeira coisa que
dizia era: “Os teus
pecados estão perdoados”. O sacramento da Reconciliação perdoa os
pecados já cometidos, mas a cura impede
que sejam cometidos outros, no futuro. O
ideal é que, logo após a confissão, o sacerdote faça uma oração pedindo a cura, e
que a pessoa esteja expectante de receber
essa cura. (Pe. Dario Betancourt - Colômbia)
O dom de línguas é
um recurso com o
qual vamos exercitando o nosso espírito e desenvolvendo
a nossa “musculatura espiritual”; por
isso, deve ser prolongado. Quanto mais
mergulhamos na oração, mais sensíveis ficamos à comunhão com o Espírito Santo,
que vem em nosso auxílio e intercede por
nós (interceta a nossa oração e corrige-a),
recitando o plano eterno de Deus. De uma
forma codificada, começa a instalar em
nós o plano salvífico de Deus. Por isso,
tudo concorre para o nosso bem. (Pe. José
Eduardo - Brasil)

Quanto mais tempo
se ora, mais profundamente se pode
sentir a dimensão
espiritual. Vivemos
aqui na terra, mas
como cidadãos do
céu,
alimentados
pela oração que não nos deixa desviar do
caminho do Senhor. Logo que acordamos,
devemos invocar o Espírito Santo, e deixá-lo conduzir o nosso dia e as nossas decisões; e também antes de qualquer oração
que queiramos fazer. Quanto mais pedimos
“Vem!”, mais Ele enche o nosso coração
com o desejo de dialogar e viver na presença de Jesus.
Deus só é o Senhor das nossas vidas se
fizermos a sua vontade e, para conhecê-la,
temos de parar para escutá-lo. A dinâmica
da oração exige que falemos com Ele, mas
que depois paremos e escutemos o que
tem para nos dizer, seja pela Palavra da Bíblia, profecia ou visão. A oração de escuta
exige uma fé expectante e temos de ser totalmente submissos ao que Ele nos disser,
pois isso é seguramente o melhor para a
nossa vida (mesmo que naquele momento possamos não compreender). Temos de
acolher as inspirações do Espírito Santo,
pois é Ele quem nos revela a vontade do
Pai para nós. (Katia Roldi Zavaris - Brasil)
Atualmente, o pensamento de muitos
católicos pode ser
sintetizado
assim:
“Larga é a estrada
que conduz ao céu e
muitos estão a andar
nessa via. Estreito
é o caminho que leva ao inferno e quase
ninguém está a caminhar por ele.” Na ver-

dade, Jesus disse o oposto. Como é que
chegámos a esta situação? Em Mt 7,1314, Jesus diz: “Entrai pela porta estreita;
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são
os que seguem por ele. Como é estreita
a porta e quão apertado é o caminho que
conduz à vida, e como são poucos os que
o encontram!”. Temos de garantir que vivemos de acordo com a Palavra de Deus. É
certo que Deus deseja salvar toda a humanidade (1 Tm,15), mas tem muito respeito
pela liberdade do homem. Tem de ser nossa livre escolha acolher o amor, o perdão
e a misericórdia de Deus, e respondermos
de todo o coração. Quem dizemos que Ele
é? Temos de responder a esta questão e o
Espírito Santo torna possível que cada um
de nós responda “Tu és o meu Senhor, e
coloco a minha vida sob o teu senhorio”.
(Ralph Martin - EUA)
Por fim, assistimos ao
vídeo da vigília de oração em que se comemoraram os 50 anos
do início do RCC (fev.
2017), conduzida por
Patti Mansfield (EUA),
na capela da Casa de Retiros “The Ark and
the Dove”.
No fim, todos repetiram com Patti a mesma
oração que ali rezou 50 anos antes: “Pai,
entrego-te a minha vida. Aceito tudo o que
me pedires. E se isso significar sofrimento,
também aceito. Ensina-me apenas a seguir
o teu Filho Jesus e a amar como Ele ama!”
Que o Senhor nos dê a graça
de um novo Pentecostes!
Síntese de Isolina Gomes, Pneumavita
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Medita(cita)ções
Mário Pinto

C

om alguns excertos, aqui faço uma
pequena partilha de apontamentos
que vou tirando de leituras pessoais.
Portanto, esta sabedoria de que guardo registos não é minha, é das fontes que consultei. Partilho não para que os leitores simplesmente leiam as minhas memórias, mas para
que também possam meditar. Meditar exige
uma leitura muito lenta, com tempos de horas e até dias, para pensar e orar. Por isso,
o texto que ofereço não deve ser tão longo
como um texto para uma leitura simples. Um
pequeno contributo para meditações nos
próximos dois meses.
1. «Se quisermos compreender alguma coisa acerca da relação de Deus connosco, é
no Seu inesgotável amor que, em primeiro
lugar, devemos meditar».
2. «O poder de amar, em nós, preexiste ao
poder de compreender». Pensamos porque
vivemos; mas a vida é amor. Não amar é
morrer e deixar os outros morrer.
3. «Para levantar o mundo, é preciso um
ponto de apoio fora do mundo». Os cristãos
sabem e crêem que esse ponto de apoio
é Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, que nos
baptiza no Espírito Santo.
4. «Para servir a Deus, só há um meio: abnegação» Ab-negação quer dizer negação de
si mesmo. "O Reino dos céus é arrebatado
à força; são os violentos que o conquistam"
(Mt 11, 12). Portanto, para entrar no Reino
de Deus é preciso força e violência. Força e
violência contra quem? Contra nós mesmos.
5. «Deus não nos envia o seu amor com intermitências. Somos nós que o recebemos
com intermitências. O amor de Deus permanece eterno».
6. Nos domínios lógicos da nossa inteligência, a obtenção de conhecimento é complicada; mas no domínio da mística amorosa,
da oração do coração, progredir no conheciPneumaé |mais
10 simples, embora também seja
mento

preciso muito esforço.
7. O tratamento que a Justiça de Deus nos
impõe é, sem dúvida, muito exigente e enérgico. «Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito» (Mt 11, 28-30). Contudo, na
prática, a ternura de Jesus Cristo e a piedade da Virgem vêm adoçar o nosso esforço
e poupar-nos muitas reprovações que, em
justiça, nós mereceríamos. Disse-nos o nosso Salvador: «O meu jugo é suave e a minha
carga é leve» (Mt 11, 28-30). É questão de
experimentar. Mas com a advertência de que
só o nosso amor pode acolher esta graça
de suavidade e leveza. Em corações duros,
esta graça não é acolhida. Tudo é áspero e
pesado.
8. A porta do céu é estreita e baixa (Mt 11,
28-30). Para aí entrar, é preciso ser manso
(magro, não inchado) e humilde (baixo), justo e misericordioso. Muito pequeno e magro
das coisas deste mundo; e nulo no orgulho
de si mesmo.
9. A cólera, a irritação, é uma energia tenebrosa. Cobre de trevas o nosso coração
e lança as trevas no coração dos outros.
Pertence ao reino demoníaco. É absolutamente necessário recusar essas energias,

pacificando e adoçando o nosso coração,
fazendo-o misericordioso, perdoando tudo.
E a questão é séria, porque no Pai Nosso
pedimos para ser perdoados assim como
nós perdoamos. E pedimos assim, porque
foi assim que Jesus Cristo, o Divino Mestre,
nos ensinou a pedir. E porquê assim? Porque
é só assim que podemos receber.
10. Na religião cristã, tudo é Espírito e Verdade. E não é necessário, de natureza mundana, nem templo, nem sacerdote, nem sacrifício, nem vítima. É Jesus Cristo que é o
Templo, o Sacerdote e o Holocausto. Cada
discípulo de Cristo, cada cristão, deve, isso
sim, e na medida em que imitar o seu Mestre, servir partilhando a missão de Cristo:
real, sacerdotal e profética. Partilhando a sua
Paixão e a sua Ressurreição. É o que a Igreja
faz, a mandado de Jesus, na "sua memória", nas liturgias eucarísticas, todos os dias,
com louvor, ensinamento e comunhão do
Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Corpo
glorioso da Ressurreição, Sangue sacrificial
da Paixão. Porque, uma vez que pecámos,
não podemos chegar à glória da Ressurreição sem passar pela justiça da Paixão. Nisso
precisamente Cristo veio em nossa substitui-

ção como primícia. Nisso, portanto, temos
de nos unir a Ele.
11. Trabalho de perfeição espiritual do cristão
é o de purificar o seu coração. «Bem aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus». É a mais alta das bem-aventuranças.
Ora, na vida de cada ser humano responsável, tudo pode ser comandado pelo pensamento; as palavras, os actos e as omissões.
Por isso, quando os cristãos se confessam
pecadores, começam por dizer que pecam
por pensamentos; e a seguir, por palavras; e
só depois por actos e omissões. Purificar os
pensamentos é o que importa primeiro que
tudo. E é o mais difícil. Exige uma vigilância
contínua, porque os maus pensamentos nos
assaltam continuamente. Bem nos recomendou, por isso, o nosso Divino Salvador:
«Vigiai e orai para não cairdes em tentação».
Assim oramos no Pai Nosso, quando pedimos: «não nos deixeis cair em tentação».
Mas, se não vigiarmos, isso quer dizer que
nem atentamos na ajuda que pedimos a
Deus. Não é um pedido sério.
12. Não nos deixemos enganar pelas aparências deste nosso mundo terreno. Pela fé
sabemos que este mundo é baixo e passageiro, degradado pelo nosso pecado. O
nosso verdadeiro mundo, aquele para que
Deus nos criou, é o celeste, cujo reino, e pelo
mérito da vinda e redenção de Jesus Cristo,
já está presente sobre nós e dentro de nós,
em primícias, pela presença e comunicação permanentes do Espírito Santo. Não o
podemos sentir com os sentidos do corpo;
mas podemos acreditá-lo e experimentá-lo
com os sentidos da fé, da esperança e da
caridade — que são virtudes teologais, isto
é, que unem a Deus, virtudes que nós podemos exercitar e aumentar em nós. Se não
nos exercitamos nestas virtudes, não admira
que elas se não desenvolvam, e até possam
esmorecer. E um exercício indispensável é a
oração. «Pedi e recebereis; batei, e abrir-se-vos-á» — é a promessa d'Aquele que não
mente e é Deus.
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ENTREVISTA

Mário Fernando de CaMpos pinto
Professor da Universidade Católica de Lisboa
Membro da Pneumavita
por Manita Sá da Bandeira, Pneumavita
M | Antes de mais, queríamos agradecer a sua
disponibilidade. O Mário foi sempre uma referência sólida para todos os que acompanham
a Pneumavita. Quer partilhar connosco como
foram os seus primeiros passos na vida desta
comunidade ?
MP | Não sou uma referência sólida. Deus
sabe que me confesso muito frágil e contraditório, um grande devedor sem méritos
pessoais das muitas graças recebidas de
Deus, da minha família, de muitos amigos,
ao longo de toda a minha vida. Como Santa Teresinha, também eu penso que só não
fui muito maior pecador porque fui protegido
por Deus e as santas criaturas que O servem, no Céu e na Terra.
Entrei em criança na Igreja de Cristo levado
pelos meus Pais e Família, e depois apoiado
pela vida eclesial. Sempre me senti bem. Era
reverente à Igreja de Cristo, o que se chama um católico praticante, até fui militante;
mas nunca fui verdadeiramente piedoso, capaz de uma vida regular e intensa de oração
pessoal. Apenas mantinha algum interesse
em leituras sobre espiritualidade cristã, que
sempre me deixavam um grande desconforto, porque, admirando e sentindo-me atraído
pela experiência íntima pessoal que me era
descrita nos santos e místicos (umas vezes
por mestres de espiritualidade, outras vezes
pelas confissões de vida dos próprios santos), eu não era capaz de sentir nem de
compreender nada disso. Imaginava, e admirava, mas não sentia aquela experiência
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entusiástica de proximidade e de amor de
Deus que me era descrita.
Até que um dia, no termo de um Seminário de Vida no Espírito, organizado pela Comunidade Pneumavita e dirigido pelo Padre
José da Lapa, eu tive, muito forte e inequívoca, aquela experiência de que lera testemunhos. Não me esqueço mais de que,
quando regressava a casa, após a efusão
do Espírito Santo que recebera, eu disse, a
duas pessoas amigas que vinham comigo,
no carro: agora percebo o que tantas vezes
li, sem então perceber, sobre a íntima experiência de entusiasmo amoroso e de força
interior na vida espiritual dos santos.
Ora hoje posso dizer que essa minha experiência não foi coisa de um momento de
emoção, mas sim coisa que permanece conhecida e que posso reviver e revivo, conforme os tempos da minha vida íntima. Por
isso creio experiencialmente na efusão do
Espírito Santo. A nossa vida interior muda,
porque se abre a um mundo sobrenatural,
pelo "baptismo no Espírito Santo", que devemos a Jesus Cristo, Nosso Senhor, presente e vivo na sua Igreja.
Depois, foi ir andando, muito apoiado e
participando na Comunidade Pneumavita;
e nas muitas leituras de espiritualidade que
sempre fui fazendo, com interesse sempre
crescente.

M | O Senhor Padre Lapa apoiava-se muito em
si, nas mais diversas circunstâncias. Pode falar-nos sobre o seu relacionamento com o Padre
Lapa, como o conheceu, como foi a caminhada
comum ?
MP | Foi uma minha irmã, Leonor, que me
falou do Padre Lapa e de uma comunidade
que com ele fazia uma caminhada espiritual
muito forte na fé, de acordo com um novo
movimento chamado Renovamento Carismático. Eu desconhecia, mas fiquei interessado. Foi ela também que me sugeriu que,
para um eventual contacto, pedisse uma
apresentação ao Arquitecto Luís Cunha,
que eu conhecia bem. Assim fiz; e, depois
de apresentado e autorizado, comecei a frequentar as reuniões de oração que se realizavam às terças feiras, à noite, numa esconsa e pobre cave da casa dos Espiritanos, na
Rua de Santo Amaro. Aí encontrei uma luminosa assembleia de oração orientada pelo
Padre Lapa e uma equipa de leigos e um
coro, que o rodeavam, num pequeno palco;
mas com uma participação entusiástica de
toda a assistência, de muito mais de cem
pessoas, a transbordar para a rua, sempre
bem acolhida e até estimulada pela moderação. Nunca vira nada de semelhante, e compreendi muito bem, como explicavam, que a
intenção era de imitar a oração comunitária
e fervorosa das primeiras comunidades cristãs. Embora não sendo de modo nenhum
capaz de me integrar naquele entusiasmo
tão expressivo, inclusive em termos corporais, eu sentia claramente a sinceridade e a
força do louvor a Deus naquela oração. Interiormente, eu acolhia e acompanhava muito
bem, embora sem me sentir inteiramente
participante.
A oração em comum, com cânticos, era
também enriquecida com curtas intervenções de membros da assembleia, que pro-

fetizavam ou exortavam, de acordo com a
doutrina carismática de S. Paulo, que era
explicada em curtos ensinamentos baseados nas suas cartas — coisa que eu superficialmente tinha ouvido, mas sem traduzir
para a vida actual. Voltei às cartas de S.
Paulo, santo Apóstolo que eu tinha descoberto nos anos sessenta (e que marquei
dando esse nome ao meu filho); mas agora
com muito maior profundidade. E depois de
alguns meses de leituras e de participação
nas assembleias de oração de Pneumavita,
concluí convictamente que não era convincente a doutrina (mais ou menos ainda hoje
admitida na Igreja) da "dispensa dos carismas". Se a Igreja de hoje "dispensa" os
carismas, especialmente os que classifica
como extraordinários, não podemos dizer
com certeza que é porque Deus os queira
conceder; e, por outro lado, é evidente que
nós temos receio deles. Eu, por exemplo, tenho receio e dúvidas. Ora, ter receios e dúvidas acerca da efectividade (ainda que não
acerca da possibilidade) dos carismas na
Igreja dos nossos dias é o mesmo que não
ter fé no "baptismo no Espírito" para o nosso
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tempo. Acresce que nós sabemos que Deus
distribui os carismas mas não nos impõe o
seu acolhimento e exercício, como graças
que são. Nós é que podemos pedir ou não,
acolher ou não. Portanto, e em conclusão,
a questão é nossa, da nossa fé. E como receamos a questão, fechamo-la atribuindo
uma decisão a Deus. Aliás, li esta opinião
num livro muito autorizado, conhecido como
«Documento de Malines I», elaborado pelo
Cardeal Suenens e uma equipa de colaboradores e conselheiros de grandíssima autoridade teológica e eclesiástica, entre eles (e
só para nomear dois) Walter Kasper e Joseph Ratzinger. Este livro está publicado em
tradução portuguesa nas Edições Pneuma,
e a opinião a que me refiro pode ser encontrada na pág. 18.
Leituras e leituras, designadamente sobre
o advento do Renovamento Carismático na
Igreja Católica, testemunhos e testemunhos,
inclusive de grande figuras de sacerdotes e
de altos membros da Hierarquia Católica, e
finalmente o acolhimento de sucessivos Papas, desfizeram todas as dúvidas sobre uma
dimensão para mim nova da vida cristã. Por
isso, resolvi ir ao Seminário de Vida Nova no
Espírito, para receber a efusão do Espírito,
tal como na promessa evangélica pelo baptismo de Cristo no Espírito. O Padre Lapa
aceitou-me. Lá fui, e como já contei, recebi
de facto a graça de uma efusão do Espírito
Santo.
M | O que representou para a sua vida de “leigo
católico” o RCC ?
MP | Para dizer sinceramente o que penso,
foi no RCC que eu recebi o «baptismo no
Espírito». Digo "recebi", note bem. Tinha
recebido na Igreja, em criança, o baptismo
sacramental; e depois os sacramentos da
Penitência e da Eucaristia; e o Crisma. Mas
faltavam-me as necessárias conversões na
fé. E sem as necessárias conversões na fé,
os sacramentos operam as suas graças
mas estas não são plenamente recebidas.
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Aprendi isto com
o Padre Cantalamessa,
Pregador
da Casa Pontifícia,
que se baseia em S.
Tomás de Aquino.
E creio que tem razão. Os sacramentos não são, nem
poderiam ser, como
varinhas de condão,
que operam os seus
efeitos sem necessidade de qualquer
colaboração nossa. São dons de
Deus que nós, pela fé, recebemos ou não
recebemos, e recebemos melhor ou pior. É
portanto necessário caminhar na fé para ter
muita fé, como nos casos em que o próprio
Senhor Jesus Cristo admirou a fé de alguns
dos seus contemporâneos, que não tinham
sido baptizados. Os primeiros cristãos tinham muita fé. Não nos devíamos contentar
com menos. Basta ler os Actos dos Apóstolos para vermos a diferença.
M | Um católico consciente procura integrar-se
em comunidades, movimentos, espiritualidades
que o ajudem na difícil caminhada de cristão no
mundo actual. Como defenderia a participação
no RCC, como uma espiritualidade que dá novo
alento e força na vivência da Fé ?
MP | Um católico
precisa, sim, de viver a fé numa comunhão forte com
os irmãos. É aí que
se encontra Jesus:
«quando dois ou
três estiverem juntos em meu nome,
Eu estarei no meio
deles». Dois ou três
basta, mas pelo menos é necessário

dois, ou seja,
é necessário
comunidade.
É claramente
uma promessa para um
encontro em
comunidade.
Mas ao mesmo
tempo
não pede, e
pelo contrário,
uma grande
dimensão da
comunidade.
Foi assim que
Jesus Cristo nos ensinou. Em grandes assembleias, é bom e necessário experimentar
a grandeza universal da fé; mas para a fortalecer e exercitar, é preciso intimidade. A oração em intimidade foi mandada por Jesus.
Os primeiros cristãos sempre se reuniam em
pequenas comunidades. Foi com a oficialização política constantiniana da Igreja que
se iniciou uma outra forma mais pública e
geral de religião. E, curiosamente, com essa
mudança coincidiu que muitos e dos mais
exigentes cristãos fugiram para o deserto,
e assim nasceu, na Igreja de Cristo, o grandíssimo movimento dos que se retiram para,
em solidão ou em pequenas comunidades,
fazerem mais fortemente a caminhada da fé.
E nunca morreu, na Igreja de Cristo,
esta questão
do retiro, do
cenáculo, na
vida espiritual.
Os novos movimentos (de
que
ultimamente se fala
menos, depois de terem
sido
anun-

ciados como renovação epocal na Igreja),
renovaram de facto, em nosso tempo, a
experiência de uma organização de crentes em pequenas comunidades. E ainda a
mantêm. Felizmente. Porque a organização
territorial da Igreja, actualmente em grandes
paróquias com escassez de párocos, não
satisfaz inteiramente as necessidades pessoais de comunhão e intimidade espiritual.
Em grandes e "anónimas" assembleias, a
participação mais íntima e pessoal não é
possível. Mais ainda: sabemos que há várias
e muito legítimas e necessárias expressões
de caminhada espiritual, como se mostra
por exemplo nas Congregações religiosas e
nos movimentos de espiritualidade ao longo
de toda a história. E nem todas interpelam e
ajudam igualmente a todos. Ora, uma comunidade definida em termos territoriais e amplos, não pode ir muito mais longe do que a
uma espiritualidade por assim dizer comum
e geral; que, embora indispensável (note-se
bem), não é bastante para cumprir o mandato (obrigatório para todos) que nos diz:
«sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é
perfeito». Uma aproximação a esta maior exigência poderia ser tentada se as paróquias
fossem comunidades de comunidades mais
pequenas. Há párocos que compreendem
isto, acolhendo e incentivando as pequenas
comunidades dos movimentos de espiritualidade; mas há outros que não acolhem
tão bem assim os movimentos eclesiais. E
desse modo acabam por "impor" um modo
único e comum, que alguém já caricaturou
como uma simples «espiritualidade de manutenção».
Quanto especificamente ao RCC, eu creio
que é uma espiritualidade pentecostal que,
nestes nossos tempos, fiel e humildemente
torna acessível a todos uma espiritualidade
(teológica e experiencial) à imitação dos
primeiros cristãos. É sem dúvida, como
desde Paulo VI os Papas têm reconhecido,
um novo Pentecostes na Igreja e no mundo, conforme o pedido do Papa
João XXIII
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quando convocou o Concílio Vaticano II.
Mas, humanamente, é também movimento
filho de movimentos pentecostais anteriores
e dos Cursilhos de Cristandade. É irmão do
Neo-Catecumenato. É claramente humilde
descendente na linhagem da magnífica espiritualidade eliana dos carmelitas descalços,
que Santa Teresa recomendou para comunidades de não mais de 12 membros. Quanto
à espiritualidade inaciana, basta ler as seis
magníficas conferências publicadas pelo
próprio Centro de Espiritualidade Inaciana,
sobre a comparação entre os Exercícios de
Santo Inácio e os Exercícios do RCC nos Seminários de Vida Nova no Espírito, da autoria
de dois grandes teólogos jesuítas, Francis
Sullivan e Robert Faricy. Da espiritualidade
dominicana decorre directamente a teologia
dos dons do Espírito Santo. Para não alongar mais o relato das íntimas ligações com
tantas outras espiritualidades (carismáticas)
que enriquecem a Igreja de Cristo. Mas é
sobretudo uma espiritualidade que, pela fé,
abre imediatamente a todos, mesmo aos
mais simples, uma muita rica entrada mística
e ascética na vida de intimidade com Deus.
Que é o que mais importa.
Se alguém me pedisse um conselho e eu me
sentisse capaz de lho dar, dir-lhe-ia: começa pelo RCC, e não abandones a não ser
por melhor, e que não te negue ou apague
a tua caminhada de vida no Espírito, consequente à Efusão do Espírito. Mas não deixes
de te interessar por conhecer outras espiritualidades, que te possam oferecer mais
apoio, sobretudo na ascese, porque o RCC
é apenas uma porta de entrada e um átrio
magnífico dos "Paços Pentecostais", com
aberturas para ainda outras moradas nesses infinitos"Paços" ("moradas" no sentido
da conhecida expressão de Santa Teresa de
Jesus)
M | Há um “sinal” comum que observamos em
todos os carismáticos que é a vitalidade e o rePneuma | 16

forço da vida espiritual após a Efusão no Espírito
Santo. Porque não se incentiva mais na Igreja
Católica, em geral, os Seminários de Vida Nova
no Espírito ?
MP | Isso é melhor perguntar a quem, com
legítima autoridade, governa, ensina e santifica (desde logo pelos sacramentos) a Igreja.
Mas a verdade é que não se nos proíbem
estes Seminários. Porque é que nós não organizamos mais e melhores Seminários de
Vida Nova no Espírito?

M | Na sua opinião, como é que a hierarquia da
Igreja Católica portuguesa olha para o RCC?
MP | Não posso responder com perfeito
conhecimento sobre o discernimento pessoal dos vários membros da Hierarquia. E
não quero julgar. Mas a Igreja Portuguesa,
tal como a Igreja Universal, acolhe oficialmente o RCC. Atrevo-me apenas a pensar
que, em geral, quem não fez a experiência

do baptismo no Espírito (que ocorre de muitos modos, note-se bem, e não apenas no
RCC), não pode compreender muito bem o
entusiasmo (e "a fé nos carismas") dos chamados «carismáticos». Como eu não compreendia, antes, assim penso que outros
podem não compreender, agora. Quem explicava isto muito bem era o Padre Emiliano
Tardif. Que falta que nos faz, com a autoridade de quem exercia o ministério das curas
com tanta evidência, um ministério carismá-

pelo Espírito Santo, se modifique ao longo
dos tempos. Ela é plena, permanente, fiel e
imutável. Até mesmo quando se manifesta
para nós milagrosamente, ela é permanente, fiel e imutável. Nós é que mudamos, na
vida que levamos e no acolhimento que lhe
damos. Para melhor e para pior. Contudo,
foi-nos divinamente prometida a vitória final
do Espírito; e é assim que os católicos o desejam e crêem. Quanto a ouvir ou não ouvir
o Espírito Santo, se o mundo nos ensurdece é porque nós lhe abrimos demasiado os
nossos ouvidos. "Não se pode servir igualmente a dois senhores" quer dizer: não se
pode ouvir igualmente a dois senhores.
M | A todos os leitores da Revista PNEUMA e
também para aqueles que procuram o Caminho,
qual o conselho essencial que a sua experiência
como católico empenhado, nos pode dar ?

tico hoje esmorecido na pastoral da Igreja e
que foi apresentado por Cristo como prova
do poder de perdoar os pecados.
M | Estamos numa fase de grandes mudanças,
algumas extremamente perturbadoras. Pensa que o Espírito Santo está actuante de uma
forma especial ou, pelo contrário, ensurdecidos
pelo ruído do mundo, não O ouvimos ?
MP | Não creio que a divina acção de Deus,

MP | Só há um Bom Conselheiro, e mais do
que disso, o Caminho, a Verdade e a Vida. É
Jesus Cristo, Deus Filho de Deus, na Comunhão de Deus Espírito Santo. O único bom
conselho que fraternalmente nos podemos
dar uns aos outros, é ir diligentemente, esforçadamente, confiantemente a Jesus:
aceitando a mediação e a ajuda por Ele próprio estabelecida, da sua Igreja, sem dúvida;
mas, na fé, ir definitiva e pessoalmente a Jesus. Porque: «Sem Mim, nada podeis fazer».
Para além da participação na vida da igreja,
sobretudo pela oração pessoal a Deus e à
Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe. E
mantermo-nos numa contínua vigilância da
presença de Deus. São os dois conselhos
de Cristo: vigiai e orai continuamente. Além
disso, ler, estudar e meditar pessoalmente,
sobretudo o Novo Testamento, e ter um projecto de progredir na caminhada cristã. Se,
como cristãos, temos um objectivo final muito preciso, então temos necessariamente de
traçar e seguir um caminho muito concreto
para esse fim. Em suma, combater a tibieza.
Pneuma | 17

2019 – ANO MISSIONÁRIO

Em saída para as periferias e margens

I PARTE
O ‘Ide por todo o mundo e anunciai o
Evangelho’ ainda soa como um grito de
Cristo aos nossos ouvidos e ao nosso
coração de cristãos comprometidos. A
Missão não é opção, mas obrigação: ’Ai
de mim se não anunciar o Evangelho!’.
Jesus Cristo pede radicalidade na nossa entrega aos irmãos, como o fez ao
homem rico: ‘Vai, vende, dá, vem e segue-Me!’, eis uma ‘rajada’ de verbos,
todos no imperativo, a apontar caminhos que não têm marcha-atrás!

Missão do Espírito
O Espírito Santo é o protagonista da Missão.
Ele dá força e coragem para que vamos pelos caminhos do mundo anunciar o Evangelho, libertador de todas as forças opressivas.
João Paulo II, na ‘Missão do Cristo Redentor’ (1990), apresenta-nos novos desafios e
espaços da Missão hoje: ‘o primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das
comunicações que está a unificar a humanidade, transformando-a na aldeia global
(…). Existem muitos outros areópagos dos
tempos modernos, para os quais se deve
orientar a actividade missionária dos povos.
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Por exemplo: o empenhamento pela paz, o
desenvolvimento e a libertação dos povos,
sobretudo, o das minorias; a promoção da
mulher e da criança, a protecção da natureza, são outros tantos sectores a serem
iluminados pela luz do Evangelho. É preciso lembrar ainda, além disso, o vastíssimo
areópago da cultura, da pesquisa científica,
das relações internacionais que favorecem o
diálogo e levam a novos projectos de vida’
(RM 37). Aqui se diz, de forma clara, que a
Doutrina Social da Igreja é incontornável nos
projetos de evangelização. O grande objetivo
é – no dizer do Papa Bento XVI, na ‘Caridade na Verdade’ (2009) – deixar de ser vizinho
para ser irmão, pois a vizinhança é um conceito de geografia (morar ao lado de…), mas
a fraternidade é um conceito de coração (a
obrigação de amar!).

Os valores do Reino
Os valores do Reino de Deus são a Justiça,
a paz, o Amor e Alegria. O Papa Francisco
tem ajudado o mundo e a Igreja a olhar para
a Alegria do Evangelho, a Alegria do Amor, a
Alegria da Ecologia, a Alegria das bem-Aventuranças… Há uma convicção profunda de
que sem justiça não há felicidade!

AO

Na ‘Alegria do Evangelho’(2013), o Papa
pede ousadia e combate diversas qualidades
de ‘ladrões’: ‘Não deixemos que nos roubem
a alegria da Evangelização (nº83); Não deixemos que nos roubem a esperança (nº86);
Não deixemos que nos roubem a comunidade (nº92); Não deixemos que nos roubem
os Evangelho (nº97); Não deixemos que nos
roubem o ideal do amor fraterno (nº101); Não
deixemos que nos roubem a força missionária (nº109)’. É preciso combater, de alma e
coração, quem nos faz estes ‘assaltos’! ‘Primeirear’, ou seja, ‘tomar a iniciativa’ deve ser
uma das imagens de marca dos missionários hoje (nº24). Nós somos convidados por
Francisco (e, antes dele, por Cristo) a sermos
‘Igreja em saída’, na rua, a partilhar a sorte e
má sorte de todos, sobretudo dos pobres,
mesmo sujando as mãos (nº20).

Uma Ecologia integral
Na ‘Laudato Si’(2015), documento social do
Papa Francisco, é apresentado o conceito
de ‘ecologia integral’. “‘Louvado sejas, meu
Senhor’ cantava S. Francisco de Assis”… foi
a forma que o Papa Francisco escolheu para
começar a primeira Encíclica da Igreja sobre
a Ecologia. S. Francisco é o ‘exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por
uma ecologia integral, vivida com alegria e
autenticidade (…). Manifestou uma atenção
particular pela criação de Deus e pelos mais
pobres e abandonados (…). Nele se nota até
que ponto são inseparáveis a preocupação
pela natureza, a justiça para com os pobres,
o empenhamento na sociedade e a paz interior’ (nº10).
O Papa coloca como preocupação principal
as pessoas mais frágeis. Por isso, para que a
ecologia seja integral há que amar os pobres.
E, claro, proteger a terra torna-se igualmente
vital porque os mais pobres são sempre as
primeiras vítimas dos desastres ecológicos.

RITMO

DA

IGREJA

A aposta na família
Na ‘Alegria do Amor’(2016), o Papa defende a Família como coração da sociedade e
da Igreja: ‘o bem da família é decisivo para
o futuro do mundo e da Igreja’ (nº31). Mas,
quando enfrentamos os grandes problemas
da família, há que parar e olhar para a história: ‘duas lógicas percorrem toda a história
da Igreja: marginalizar e reintegrar. O caminho da Igreja, desde o Concílio de Jerusalém
em diante, é sempre o caminho de Jesus: o
caminho da misericórdia e da reintegração’
(nº296).

Do sofá para o relvado
Nas Jornadas Mundiais da Juventude (Cracóvia 2016), o Papa pediu aos jovens que
abandonassem o comodismo fácil do canapé: ‘Queridos jovens, não viemos ao mundo
para ‘vegetar’, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá
que nos adormeça; pelo contrário, viemos
com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca’. E foi mais longe: ‘Para seguir Jesus, é preciso ter uma boa dose de
coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá
por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem
mesmo pensadas, por estradas que podem
abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te de alegria, aquela alegria que nasce
do amor de Deus, a alegria que deixa no teu
coração cada gesto, cada atitude de misericórdia’. Concluiu: ‘Este tempo aceita apenas jogadores titulares em campo, não há
lugar para reservas. O mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas da história,
porque a vida é bela desde que a queiramos
viver, desde que queiramos deixar uma marca’.
Pe. Tony Neves, CSSp, em Manchester
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Rede Mundial de Oração do Papa

REZAR COM O PAPA

MAIO

JUNHO

INTENÇÃO

INTENÇÃO

Pela evangelização: A Igreja de África,
fermento de unidade
Para que, através do empenho dos próprios membros,
a Igreja em África seja fermento de unidade entre os
povos, sinal de esperança para este continente.
Neste mês de Maio em que o Santo
Padre nos propõe que rezemos pela
Igreja em África, para que, através
do empenho dos seus próprios
membros, seja fermento de unidade
entre os povos e sinal de esperança
para este continente, elevamos para
Deus a nossa súplica e pedimos que o
Espírito Santo construa a comunhão
e a paz entre todos os povos que
habitam aquele Continente.
Sabemos que, em África, coexistem
várias religiões e há países onde os
católicos são uma minoria.
Pedimos, Espírito Santo de Deus,
que ilumines e sustentes na fé
os católicos da África para que
sejam testemunhas do amor e da
misericórdia de Deus e promovam a
harmonia e a unidade entre todos os
povos.

Pela evangelização: Estilo de vida dos
sacerdotes
Pelos sacerdotes, para que, com a sobriedade e humildade da sua vida, se empenhem numa solidariedade
ativa para com os mais pobres.
O Santo Padre propõe-nos que,
neste mês de Junho, rezemos pelos
sacerdotes, para que com a sobriedade
e a humildade da sua vida se empenhem
numa solidariedade ativa para com os
mais pobres.
Viver na sobriedade e na humildade é
viver uma vida de desprendimento de
bens materiais, uma vida simples, com
confiança absoluta na graça de Deus.
Vamos, pois, interceder por todos
os sacerdotes para que procurem
encontrar um estilo de vida, sóbrio e
humilde, que deixa o coração e a mente
livres, para cumprirem com alegria a
sua missão de pastores desta Igreja
que os envolve e sustenta com a sua
oração.

Maria de Lourdes Azinheiro, Pneumavita
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SOLENIDADE
DO

SANTÍSSIMO
CORPO E
SANGUE DE
CRISTO

20 de Junho 2019

C

aminhante, recorda-te de todo
o caminho que o Senhor te fez
percorrer.
Não esqueças o Pão que comeste no
deserto.
Não esqueças o Pão que comeste naquela
última ceia.
A história fala-te da tua salvação pessoal.
Recorda-te de tudo o que Ele fez por ti, e
não perderás a fé.
É como a água que alimenta uma planta
que dá frutos; a tua fé morre se não se
alimentar da memória do que o Senhor
tem feito por ti.
Lembra-te que Ele te ama e te pede para
amar.
A Eucaristia é o memorial do amor de
Deus, o memorial da Sua Paixão.
No Pão da Vida o Senhor oferece-Se

como alimento humilde que cura as tuas
memórias doentes.
Apoia-te nisso e caminha mais forte.
A Eucaristia é uma memória agradecida,
porque te faz sentir filho amado e saciado
pelo Pai.
É uma memória libertadora, porque o
amor de Jesus, o Seu perdão, cura as tuas
feridas do passado, e mitiga a lembrança
das injustiças que sofreste.
É uma memória paciente porque, no
meio da adversidade, o Espírito de Jesus
permanece sempre em ti.
A Eucaristia encoraja-te, pois mesmo nos
caminhos mais acidentados o Senhor não
se esquece de ti, e consola-te com Amor
quando te chegas a Ele.
Papa Francisco em 18/06/2017 (adaptado
por Pneumavita)
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VIDA EM

COMUNIDADE

Retiro anual do RCC da Diocese de Lisboa

“A Santidade”
Bento Adega

N

os dias 23/24 Março de 2019, realizou-se o Retiro anual do RCC Lisboa, em Fátima, tendo como oradores o Padre Paulinho e o Evaldo, membros
da Canção Nova. Falaram sobre o tema da
santidade, a uma assembleia de 150 membros, dos grupos de oração da diocese de
Lisboa.
O P. Paulinho propôs a leitura de Jeremias
18,1-6. Somos vasos vazios e rachados,
que têm de ser cheios e concertados. Como
se constrói um santo? Leva tempo, é uma
resposta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
que desperta em nós o desejo de santidade. É uma resposta pessoal, que se torna
comunitária, quando fazemos a opção de
querer ser santos com todos os que Deus
pôs no nosso caminho. O Senhor quer que
vivamos na santidade, desde que me levanto até que me deito, movido pela graça de
Deus, transformando os muros em pontes.
Durante a tarde, o Evaldo falou da importância do louvor nos grupos de oração, que
devem ser lugares da manifestação da glória
de Deus. Aprendamos, como Maria no Magnificat, a glorificar o Senhor, a viver na alegria
e com um bom sentido de humor. A graça
atual é algo que recebemos em cada dia,
e é a partir da nossa abertura a essa graça
que Deus nos orienta para o Seu caminho
de santidade. Que vou fazer hoje, para cumprir a vontade de Deus? Cada dia é único.
Temos bons propósitos? Deus vai orientarPneuma | 22

-nos, dando-nos a liberdade de avançar.
Deus não nos ama por sermos bons, Ele
torna-nos bons porque nos ama.
O P. Paulinho no Domingo, disse-nos: Despertemos do sono, permaneçamos em
Deus, porque Ele quer levar-nos a águas
profundas. Quantos o Senhor quer salvar
através de nós? Somos diferentes, mas
sendo unidos, se nos amarmos, e nos perdoarmos sempre, sem murmurações, sem
críticas, o mundo vai perceber que em nós
há amor, que a Igreja é um lugar de perdão,
de paz, de compreensão. Fazermos pontes
é o nosso caminho, a nossa força e a nossa
alegria. Precisamos de ser uma família, para
construirmos um mundo de unidade e santidade. O caminho é longo, mas devemos
caminhar de glória em glória ao encontro do
Senhor.
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SEMINÁRIO DE VIDA NOVA NO ESPÍRITO
em Pneumavita

Isabel Antela, Pneumavita

E

ste ano o Seminário de Vida Nova no
Espírito (SVNE) teve início dia 10 de
Março e finalizou a 14 de Abril. Cerca
de trinta pessoas inscritas, provenientes
de diversas comunidades, uniram-se neste
percurso de sensibilização e renovamento
das verdades da Fé, dons espirituais e
carismas.
Mais uma vez a comunidade Pneumavita
empenhou-se nesta missão, a que se
sente chamada – dar testemunho do
Amor de Deus. Durante seis encontros
semanais, os seminaristas descobrem o
caminho de vida no Espírito, envolvidos
pelo acompanhamento e testemunho de
uma equipa que reza e partilha a ação de
Deus nas suas vidas. De forma assídua
e empenhada, foram assim orientados
para a oração pessoal, leitura da Sagrada
Escritura e aprofundamento da Fé, tendo
um tempo particularmente intenso de
escuta e recolhimento, como preparação
para receberem a Efusão do Espírito Santo.
No fim-de-semana de 23 e 24 de
março decorreu o retiro em que todos
participaram, não somente para conhecer
Jesus, mas para fazer uma experiência
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com Ele. O Espírito Santo avivou o desejo
de aprofundar a Palavra, conhecer melhor a
Deus e experimentando-O, testemunhá-lo.
Aqueles que fazem a experiência com o
Espírito Santo manifestam o desejo de
fraternidade, de contar com o outro, e o
Seminário de Vida Nova no Espírito foi mais
uma vez uma experiência impulsionadora.
No final, salienta-se o testemunho individual
dos participantes, em que a alegria
foi a pedra de toque. Nos três últimos
encontros sobre “Marcados com o Espírito
Santo”, “Crescimento em Comunidade”
e “Transformação em Cristo” é oferecida
alguma orientação para manter esta chama
acesa e poder viver o derramamento como
um verdadeiro Pentecostes. Recomendase a frequência nos grupos de oração, nas
respetivas comunidades paroquiais, e a
vivência de uma maior proximidade com
Jesus, participando de forma assídua nos
sacramentos e na vida da comunidade.
Perseverança é a palavra de ordem do
Senhor para todos! Ele quer isso para a
nossa vida.
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A

PALAVRA

Viver a LITURGIA como LUGAR de ENCONTRO (CSL nº 47)

Sentido litúrgico das procissões

Diácono Armando Marques

P

arece-nos ser muito útil refletirmos sobre
a importância litúrgica das procissões,
cuja prática está profundamente arraigada na tradição do nosso povo; são ações
litúrgicas que, na sua dimensão comunitária,
visam o culto a Deus. O Catecismo da Igreja Católica considera-as como uma forma de
piedade e expressão da religiosidade popular.
As procissões intensificam-se sobretudo com
o início da primavera e pelo verão adiante.
Ir em procissão significa etimologicamente
avançar, caminhar para diante em cortejo religioso e de forma solene pelas ruas de uma
cidade, vila ou aldeia, levando imagens e recitando orações ou entoando cânticos religiosos, durante um percurso pré-estabelecido. O
costume das procissões já vem do tempo dos
gregos e de outros povos do mundo antigo.
Estes organizavam-nas para as mais diversas
finalidades, designadamente para os rituais de
sacrifícios, por ocasião de jogos, recepção de
estrangeiros e até para o caso da cessação de
hostilidades entre os povos vizinhos. Também
no mundo judaico se faziam procissões pela
Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos.
Entre nós, na tradição católica, as procissões
têm um sentido profundamente religioso e
significam sair de casa e em comunidade ao
encontro de Deus (sentido litúrgico), testemunhando publicamente a nossa fé. É o entendimento antropológico do «homo viator», o
homem como um ser a caminho que não tem
aqui a sua morada permanente. Sobretudo
as procissões quaresmais e as organizadas
em honra de Nossa Senhora revestem-se de
uma grandeza extraordinária. Praticamente
não há localidade, em Portugal, onde se não
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façam. Às vezes as procissões, mercê de
uma tradição com objetivos pouco definidos
ou entretanto adulterada através do tempo,
podem suscitar algum exibicionismo mas
que é sempre indesejável. Seja como for e
apesar disso, são sempre um testemunho
público de fé sobretudo as procissões eucarísticas, nas quais a Eucaristia é levada,
em adoração, pelas ruas de uma localidade.

Mas também acontece naquelas que são
organizadas e dedicadas em devoção a algum santo, à Santíssima Trindade, à Virgem
Maria, de qualquer modo e sempre de conformidade com a devoção da localidade em
festa à volta do sagrado.
Na impossibilidade de falarmos de todas
elas, fixamo-nos nas procissões do Senhor
dos Passos, as quais são das mais participadas entre nós, os católicos, no tempo da
Quaresma E nestas procissões o que é que
move verdadeiras multidões que se acotovelam à beira das ruas? Certamente que
não é pelo espectáculo em si pois é triste e
chocante enquanto tal, mas é com certeza
por razões de fé que despontam no íntimo
de cada um. As imagens do Senhor dos
Passos e de Nossa Senhora das Dores inspiram um ambiente interpelante de respeito
solene e de meditação. Mas que mensagem
religiosa procura esta gente que, de uma
maneira geral, quando se juntam, apenas
procuram divertimentos e distracções e a
procissão dos Passos apresenta dor e sofrimento? Parece que a resposta a colher tem
a ver com a chamada «pedagogia da cruz».
É que o sofrimento de Jesus e o que Sua
Mãe experimentou nos ajuda a suportar a
nossa cruz de cada dia. É uma mensagem
não conceptualista mas bem real. Entra-nos
pelos olhos, pelos gestos e pelas atitudes
das pessoas que nelas participam, ou simplesmente assistem, e também pela densidade da imagem do Senhor dos Passos e
de Nossa Senhora que realçam o sofrimento, infundindo nos participantes ou circunstantes um sentido de esperança, coragem e
determinação para levarmos por diante os
momentos dolorosos da vida de cada um
de nós. É que a cruz aproxima, converte e
dá sentido à vida. Muita gente assim o tem
entendido, como aconteceu com Edith Stein
(agora Santa Teresa Benedita da Cruz), filósofa e teóloga alemã de origem judia, que
descobriu na Cruz a sabedoria de Deus

que operou nela uma mudança radical no
caminho da santidade. Como curiosidade,
nestas procissões aparece quase sempre
um estandarte ou pendão que tem inscrito
o acrónimo S.P.Q.R (Senatus Populusque
Romanus) – O Senado e o Povo Romano,
nome oficial do Império Romano que integrava os territórios do Próximo Oriente, onde
Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Esta sigla
normalmente encontra-se gravada em letras
douradas sobre um pano de fundo vermelho. O poder, a história e a geografia são
aqui evocados com toda a crueza para tornar presente a Paixão de Cristo. Com todo
o pormenor histórico como o que acabámos
de referir, as procissões católicas devem ser
consideradas como sinais ou símbolos litúrgicos, que apontam para o homem como
um ser a caminho, carregando a cruz rumo
à casa do Pai. O próprio Jesus se socorreu
da procissão e se pôs a caminho de Jerusalém. Ele mesmo é o Caminho, a Verdade e
a Vida. Na verdade, uma semana antes da
sua morte, Jesus, montado num jumentinho, entrou triunfalmente em Jerusalém. O
Povo de Deus celebra este acontecimento
na liturgia de Domingo de Ramos. São inúmeros os textos bíblicos que nos falam de
procissões ou cortejos religiosos, como por
exemplo, o Salmo 221, 1 canta expressamente: «Que alegria quando me disseram;
Vamos para a casa do Senhor…» e o Salmo
42, também fala da multidão em festa, em
procissão para a casa de Deus.
É importante que os cristãos assumam estas
acções litúrgicas como verdadeira oração
comunitária, onde também se possa fazer o
encontro com Deus. Para isso é preciso que
sejam preparadas com o cuidado pastoral
adequado, de modo a criar um ambiente propício ao recolhimento, à oração e ao
testemunho. Sabemos que, para algumas
pessoas, a procissão é a única referência ao
transcendente e os desígnios de Deus são
insondáveis.
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MARCAS do PADRE LAPA

Ana Bela Cunha, Pneumavita

N

este mês de Maio, mês de Maria ,
o Grupo Pneumavita recorda também este mês como sendo o do
nosso Padre Lapa. Nasceu a 23 de Maio
de 1926 e partiu para O Senhor a 19 de
Maio de 2014.
Foi em 1988 que conheci o Padre Lapa.
Foi num fim de tarde que me dirigi à casa
dos Missionários do Espírito Santo, apresentei-me e comecei por me confessar,
mas acabou em direção espiritual.. Foi
um momento muito comovente, passava
por uma situação de vida muito difícil! Mas
como para Deus não há impossíveis! O Padre Lapa fez-me um convite que achei estranho, enigmático? Não sei! Foi muito assertivo quando disse, às terças temos aqui
oração e lá tudo será resolvido...
Na próxima terça, lá estava eu; foi o meu
primeiro encontro com o Renovamento Carismático. O Padre Lapa orientava a oração
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e tudo aquilo era novidade para mim. A
verdade é que a certeza com que o Padre Lapa falava do Amor de Deus, da
presença de Jesus no nosso meio era
impressionante. Apercebi-me desde logo
da importância do Espírito Santo. Dizia
o Padre Lapa, nada façam sem invocar
o Espírito Santo, é Ele que nos revela o
Amor do Senhor por todos nós.
Ainda me recordo da primeira profecia:
“Eu sou o vosso Senhor e estou atento às vossas vidas, Eu amo-vos muito”.
Meu Deus! Tudo tocava o coração e de
facto comecei a sentir como as palavras
do Padre Lapa eram palavras de Sabedoria. De facto o Padre Lapa era movido
por uma Fé Carismática.
O tempo foi passando e nunca mais, pela
Graça de Deus, me afastei da oração,
participando em muitos encontros ligados ao Renovamento.
Quando o Padre Lapa nos contou as
suas primeiras experiências com o Reno-

vamento, fez recordar o poeta: “Deus quer,
o homem sonha e a obra nasce”.
Nas assembleias de Fátima, no mês de
Novembro, via-se uma multidão que vinha
de todas as dioceses de Portugal e que rejubilava com a orientação do Padre Lapa,
mas acima de tudo fazia a experiência da
Presença do Senhor! Os cânticos eram
orações cantadas que se interiorizavam .
Um dos cânticos preferidos do Padre Lapa
era “Eu Navegarei no Oceano do Espírito”.
Era um clima de intimidade onde não havia
dúvidas do que se fazia ali, não podia haver
enganos - Jesus o Senhor que Vive e Reina
nos corações dos que O procuram.
A Evangelização só pode acontecer na for-

ça do Espírito, o Padre Lapa deixava esta
situação muito clara, mas nada acontece
sem a entrega total daquele que evangeliza. Constatei que o Padre Lapa sofreu muito nesta caminhada em Renovamento, teve
que saber ultrapassar grandes obstáculos,
grandes dificuldades. Mas foi firme e agarrou com Amor a sua Cruz e, por isso, vimos
muitas vezes o seu rosto com um brilho, o
brilho da luz de Cristo.
Foi para mim, um privilégio conviver com o
Padre Lapa. Não posso esquecer o amor
que o Padre Lapa tinha a Nossa Senhora,
Aquela que se deixou conduzir pelo Espírito Santo, colaborando na História da Salvação.

Reflexões
E se o nosso lento caminhar
não tiver como fim
saciar mas alargar,
aprofundar o desejo de ti
e tornar mais intensa a procura?
E se a contínua caminhada for
o nosso modo de existir
e não um meio de nos aproximar de ti,
pois só tu nos podes vir buscar?
Quando no mais fundo silêncio
o desassossego da sede nos confunde,
tu nos vens renovar e libertar
e só nos pedes a abertura da escuta,
a confiança e o risco.
Inês Pereira, Pneumavita
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DAR

TESTEMUNHO

MARIA, A MAIOR
INTERCESSORA JUNTO DA
SANTÍSSIMA TRINDADE

E

stamos em Maio, Mês de Maria, Mãe
de Deus e nossa Mãe.
Como todas as mães, Maria mostra
uma solicitude particular para com todos
os seus filhos e suas filhas.
Enquanto Mãe de Deus, Maria tem o
privilégio de estar sempre ao lado do seu
Filho, de Deus Pai e do Espírito Santo.
Portanto, nesta situação, Ela não precisa
fazer grandes esforços para falar com a
Santíssima Trindade. Ela vive no coração da
Trindade, por isso, quando lhe presentamos
os nossos pedidos, ela apresenta-os
diretamente, segundo os casos, ao Pai,
ao Filho ou ao Espírito Santo. Nenhuma
das Pessoas da Santíssima Trindade
pode dizer «não» à Mãe. É por isso que os
nossos pedidos, quando são feitos com fé,
encontram, normalmente, uma resposta
pronta e eficaz.
Na minha caminhada de 37 anos como
exorcista e intercessor junto da Santíssima
Trindade, muitas vezes deparei-me
com casos aparentemente irresolúveis.
Perante estas barreiras aparentemente
intransponíveis, a única solução é recorrer
à Mãe.
Nesta linha de ideias, quero apresentar
aqui o testemunho de duas pessoas: tio
e sobrinha que, através da intercessão
materna de Maria, encontraram a solução
imediata aos seus problemas.
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Pe. Alfredo Neres, mccj

1.
O
primeiro caso é o de João
Miguel. Jovem muito
inteligente, com mais
de vinte anos de idade, após a morte do
pai, refugiou-se em
casa, durante uns
oito anos, donde não
queria sair por nenhum motivo. Não trabalhava; viva às costas da família; passava os
dias no sofá, sem coragem para ir procurar
um trabalho, para viver sem ser um peso
insuportável para a família.
Um certo dia, em Campo Maior, a sua tia
apresentou-me a fotografia dele e pediu-me para falar com ele pelo telefone. Dito e
feito, a tia chamou-o ao telefone e disse-lhe
que íamos rezar por ele, para se libertar daquela apatia que o tinha colado a casa. Ele
aceitou; pedimos a intercessão de Maria e
fizemos uma oração de libertação por ele.
Impusemos a toda a sorte de diabos, seita
ou legião diabólica, que o tinham amarrado
em casa, de o deixarem, saírem imediatamente do seu corpo e irem prostrar-se aos
pés da Cruz de Cristo, para que o Sangue
Redentor de Jesus os exterminasse de uma
vez para sempre e dessem lugar à presença da Santíssima Trindade.
Como não sabíamos exatamente a causa do seu mal-estar, demos também uma
ordem a todas as formas de bruxaria, macumbas, maldições e a todas as formas de
ocultismo de o deixarem imediatamente e
de se irem ajoelhar aos pés de Cristo, para
que o Seu Sangue Redentor os eliminasse
para todo o sempre.
Depois da oração de libertação, invocamos o Espírito Santo que descesse sobre
ele e lhe desse coragem e forças para sair
de casa e ir trabalhar. Pedimos também à
Virgem Santa Maria que o acompanhasse

neste processo de libertação.
Já lá vão alguns anos que isso aconteceu.
Soube agora que, depois dessa oração,
o João Miguel saiu de casa e começou a
procurar trabalho. Teve conhecimento que
uma multinacional abriu um concurso em
Setúbal. Foi-se apresentar e concorreu a
essa primeira oportunidade. Foi aceite e
foi enviado para França, onde continua a
trabalhar com um bom salário ao serviço
dessa empresa. Já lhe propuseram ir trabalhar para a Suécia, ao serviço da mesma
multinacional, com um significativo aumento de salário.
2 – O segundo caso
é o da Sara, sobrinha
do João Miguel. Trata-se de uma menina de
cinco anos, que vive
com os seus pais no
Luxemburgo.
A Sara era continuamente
perturbada,
pela asma. Passava o
tempo de casa para o
hospital e do hospital para casa. Além disso, era frequentemente atacada por fortes
constipações. Tendo presente a fotografia
que a tia me mandou, através do WhatsApp, rezamos por ela. Pedimos a Nossa
Senhora que intercedesse por ela, para a
libertar de todos os traumas e de todas as
causas que estão à origem dessa forma
asmática que tanto perturbava aquela menina.
A partir desse dia, a asma deixou-a imediatamente e nunca mais foi perturbada por
ela.
Creio que, ao lado de tantos outros casos,
estes dois testemunhos são uma prova evidente do poder intercessor de Maria.
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ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DO BEATO PE. BROTTIER
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.

ENVIAR

O RELATO DAS GRAÇAS CONCEDIDAS PARA A

D.Maurílio de Gouveia
Faleceu o Sr. D. Maurílio.
Sempre apoiou Pneumavita com grande entusiasmo indo, ultimamente, celebrar eucaristias
nas nossas assembleias em Fátima. Foi ele,
enquanto bispo auxiliar de Lisboa, que aprovou
o nosso guia para os Seminários de Efusão no
Espírito, confiando no Padre Lapa. Verifiquem
nos caderninhos que ainda usamos para os Seminários, logo no início, lá está a aprovação do
Senhor D. Maurílio. Devemos rezar por ele e de
lhe prestarmos homenagem pública.
Mário Pinto, Pneumavita

PNEUMA

Arcebispo emérito de Évora

Meditar com o Rosário
significa entregar
os nossos cuidados
aos corações misericordiosos
de Cristo
e da sua Mãe.
Verdadeiramente o Rosário
marca o ritmo
da vida humana
para harmonizá-la
com o ritmo
da vida divina,
na gozosa comunhão
da Santíssima Trindade,
destino e aspiração
da noss existência.
“O Rosário da Virgem Maria”
de João Paulo II
in

