
Oração semanal 
 (5ª-feira, Páscoa 4) 

Serra do Pilar, 21 abril 2016 

 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 

R. Ámen! 

P. Estamos, Senhor, reunidos em teu nome; 

fica connosco (Lc 24,29)! 

R. E desça sobre nós a tua bênção! 

P. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito do Pai e do Filho! 

R. Glória ao Senhor, que nos dá o seu Espírito (1Ts 4,8)! 
 
 
 

Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos (4,23-31) 

Pedro e João [depois de terem sido presos por estarem a pregar no 

Templo de Jerusalém], postos em liberdade, voltaram para junto dos seus 

e contaram-lhes tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos lhes 

tinham dito. Depois de os ouvirem, invocaram a Deus numa só alma, 

dizendo: Senhor, vós fizestes o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles se 

encontra: vós dissestes, mediante o Espírito Santo, pela boca do nosso pai 

David, vosso servo: «Porque se agitaram em tumulto as Nações e os 

Povos intentaram vãos projetos? Revoltaram-se os reis da terra e os 

príncipes conspiraram juntos contra o Senhor e contra o seu Ungido». Na 

verdade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações 

pagãs e os povos de Israel contra o vosso santo servo Jesus, a quem 

ungistes. Assim cumpriram tudo o que o vosso poder e sabedoria tinham 

de antemão determinado. E agora, Senhor, vede como nos ameaçam e 

concedei aos vossos servos que possam anunciar com todo o 

desassombro a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem 

curas, milagres e prodígios, em nome do vosso santo servo Jesus. Depois 

de terem orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos: todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com firmeza a Palavra 

de Deus.  
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Salmo 103-1 

 

Aleluia!  

 

Bendiz, ó minha alma, o teu Criador! 

Senhor, meu Deus, como tu és grande: 

a tua grandeza tudo ultrapassa,  

o esplendor da tua Luz nos revela a tua Glória! 

 

Desdobras o firmamento como se fosse uma tenda, 

nos espaços imensos constróis uma casa: 

as nuvens revelam a tua passagem, 

tu avanças sobre as asas do vento! 

 

Os ventos são teus mensageiros, 

as chamas do fogo são teus ministros; 

sobre bases sólidas fundaste a terra, 

os fundamentos da terra estão seguros! 

 

De todos os lados os mares rodeiam a terra,  

as cataratas ressoam sobre as montanhas; 

à tua palavra correm as águas, 

ao som dos trovões, à luz dos relâmpagos! 

 

Saltam as montanhas, descem os vales, 

correm para o lugar que lhes destinaste; 

às águas fixaste, ó Deus, os seus limites, 

limites que não devem ultrapassar! 

 

Entre as ravinas fizeste brotar as fontes, 

suas águas caminham entre as montanhas; 

os animais do campo se aproximam para beber, 

os bichos da selva ali acalmam sua sede! 
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Nas suas margens fazem ninho as aves do céu, 

entre a folhagem fazem ouvir o seu canto! 

Louva, ó minha alma, o teu Criador! 

Senhor, meu Deus, como tu és grande! 

 

O Espírito do Senhor é um Espírito Criador: 

encheu o Universo de Beleza e Bondade! 

As obras do Senhor são um livro aberto, 

a sua Glória é a expressão da sua Verdade! 

 

 

 

 

 

 

O Pastor, alimentar e integrar a tensão 

 

No rebanho que é o Povo de Deus, continuamente existirão tensões; 

elas fazem parte da vida da Igreja, que não é acalmia, que não é estrutura 

rígida e fixa ou formal. Na Igreja, a vida saltará sempre para além das cos-

turas, o Espírito irromperá sempre onde menos se espera, provocando 

inevitáveis e salutares tensões.  

Autenticamente suscitados pelo espírito de Deus, estes movimentos 

surgidos no interior das comunidades e, no fim de contas, em toda a Igreja, 

nos seus mais variados setores e aos mais diversos níveis, são a reação à 

apatia e ao conformismo da maioria. Haver tensão é sintoma da saúde 

duma Comunidade, da Igreja, no fim de contas.  

Aos Pastores competirá sempre alimentar a tensão, sobretudo quando 

na Comunidade ninguém mais o faça; mas compete-lhes também fazer o 

ponto de todas as tensões, ser o fiel da balança que não deixa cavar o 

fosso entre os pesos colocados nos pratos. É função do Pastor, por para-

doxal que pareça, alimentar a tensão e, continuamente, tentar integrar a 

tensão suscitada pelo Espírito, o que, no entanto, nunca conseguirá, pois 

sempre a uma tensão se seguirá outra, a não ser que morra a vitalidade da 

Comunidade.  
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Ainda por isto, o Pastor não pode ser um chefe. Muitos quereriam que o 

Pastor deixasse de ser Pastor para se transformar num líder, num chefe 

que levasse tudo atrás de si. No entanto, o chefe não admite tensões e 

penderá fatalmente para a uniformidade de tendência, se quisermos, para 

o totalitarismo. É muito mais fácil ser líder que Pastor, até porque, embora 

nem todos o queiram reconhecer, é muito mais fácil dar ordens do que 

ajudar a integrar as tensões que a vida continuamente provoca. E é muito 

mais fácil obedecer que assumir a responsabilidade própria.  

No passado da Igreja, o presbítero ocupou e desempenhou todos os 

lugares e serviços, tornando-se num autêntico faz-tudo na Comunidade. 

No entanto, o presbítero nunca descobrirá o seu lugar, nunca saberá o que 

na Comunidade verdadeiramente lhe compete senão quando os leigos 

descubram definitiva e concretamente o seu lugar e tarefas. 

Por isto mesmo, entre nós, não haverá chefe: cada um assumirá, e só, 

aquilo que lhe compete. 

 

(da homilia do 16º Tempo Comum, 18 de julho de 1976) 

 

 

 

 

Oremos (…) 

 

Senhor, nosso Deus e Pai nosso, 

que nos deste o teu Verbo 

e em nossos corações derramaste o teu Espírito, 

tira-nos o medo dos grandes espaços do Homem e do Mundo, 

dos grandes desertos de perigos muitos, 

o medo que ganhámos aos Tempos Modernos, 

e dá-nos coragem e desassombro pastoral 

para continuarmos os Atos e os Passos 

com alegria e simplicidade. 

Por Jesus, teu Cristo, to pedimos, 

na Unidade do Espírito Santo. 

Ámen! 


