
Vós que ofereceis minha vocação, 

Oh, conduzi-me pois a esta união 

Íntima, interior à vida que desejo  

Toda em Deus, meu maior ensejo. 

 

Que só em Jesus meu esperar ache fundo, 

E que assim ao viver no meio do mundo, 

De nada, senão d’ Ele, meu olhar e ardor,  

Ele, o meu divino Amigo, o meu Amor! 

 

Espírito de Bem, suprema Beleza e decoro!  

Ó Vós a quem amo, ó Vós a quem adoro! 

Seja em Vossas divinas chamas consumição, 

Deste corpo, desta alma e deste coração! 

Esta esposa [da] Santíssima Trindade 

Que não aspira senão à Sua vontade!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO ESPÍRITO SANTO 

 

Quem és tu, doce luz que me enches 

e iluminas a obscuridade do meu coração? 

Conduzes-me como uma mão materna 

e se me deixas livre, 

assim não saberia dar um passo. 

Tu és o espaço 

que envolve todo o meu ser e o encerra em si, 

abandonado por ti cai no abismo 

do nada, onde tu o elevas ao Ser. 

Tu, mais próximo de mim que eu mesma 

e mais íntimo que a minha intimidade, 

e ainda inalcançável e incompreensível, 

e que todo o nome fazes explodir: 

Espírito Santo, 

Amor Eterno! 

 

Ó espírito de amor… 

Dai a cada uma das nossas almas, 

esta beleza, esta grandeza, que 

sonhastes para elas desde toda a 

eternidade. 

 

 

 

Nós Vo-lo pedimos humildemente, ó Pai Fonte de 

toda a luz, ó Jesus nosso Irmão, nosso Mestre, nosso 

Rei, ó Espírito Santo, Amor substancial, Arquitecto 

e artesão dos desígnios de Deus. Realizai 

inteiramente este pensamento de Deus. 

 

Que nenhuma centelha deste amor que nos destinais 

fique inaplicada, mas desça sobre nós. Uni-nos a 

Vós. Entrevede já toda a nossa participação na vossa 

vida trinitária. Nela encontraremos a nossa 

felicidade, e sei que Vós também encontrareis nela 

uma glória, secundária é verdade, mas, na qual, 

sabereis entretanto comprazer-Vos. 

 

Eis a oração que fazemos, ó Santíssima Trindade. É 

para vossa glória, vossa alegria, para a expansão da 

vossa vida trinitária. Assegurai a sua eficácia por 

uma nova infusão do Espírito Santo. Que cada dia, 

cada instante da nossa vida marque um crescimento 

da vossa infusão. E quando dominardes sobre cada 

um de nós daremos testemunho de Vós ali onde Vós 

nos enviais, como Vós nos enviais. 

 

E neste apostolado do testemunho encontraremos a 

nossa razão de ser, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. 

 

Considerai o que fizestes, e realizai inteiramente a 

vossa obra em nós, e por nós, em todos aqueles que 

introduziremos no mesmo desígnio de amor, na 

vossa vida trinitária, junto de Vós e em Vós. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

Nº 95 (Ano IV-C) 

 

 
 

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos 

envio a vós: Recebei o Espírito Santo» 

 

«O Povo hebraico celebrava a Páscoa com a 

imolação do cordeiro e com os ázimos (…) e 

cinquenta dias depois desta celebração foi-lhe dada 

sobre o monte Sinai a Lei escrita com o dedo de 

Deus. Veio a verdadeira Páscoa e é imolado Cristo, 

que opera a passagem da morte para a vida (…) E 

cinquenta dias depois vem o Espírito Santo, o Dedo 

de Deus. (…) Dantes, o povo estava à distância, 

havia terror, não amor (…) Deus desceu no fogo 

sobre o Sinai, como está escrito, inspirando terror ao 

povo que estava à distância, e escrevendo com o seu 

dedo sobre a pedra, não no coração. Aqui, porém, 

quando vem o Espírito Santo, os fiéis estavam 

reunidos em conjunto. Não os assustou do monte, 

mas entrou na casa. De repente ouviu-se do céu um 

rumor como se se levantasse um vento impetuoso; 

    

DOMINGO  

NO  

CARMELO 



houve estrondo, mas ninguém se assustou. Ouvistes 

que houve um estrondo, repara que também houve 

fogo. Porque sobre o monte havia uma e outra coisa, 

o fogo e o estrondo… Reconhece também o Espírito 

que escreveu não sobre a pedra, mas no coração. 

Com efeito, “a Lei do Espírito que dá a vida” está 

escrita no coração, não sobre a pedra; “em Cristo 

Jesus”, no qual foi celebrada a verdadeira Páscoa, 

“libertou-te da lei do pecado e da morte” (Rm 8, 2)» 

(S. Agostinho, Sermão 155, 5-6). 

 

 

PALAVRA DE DEUS 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos        

 Actos 2, 1-11 

 

Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 

estavam todos reunidos no mesmo lugar. 

Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor 

semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda 

a casa onde se encontravam. Viram então aparecer 

uma espécie de línguas de fogo, que se iam 

dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 

falar outras línguas, conforme o Espírito lhes 

concedia que se exprimissem. Residiam em 

Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as 

nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele 

ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, 

pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. 

Atónitos e maravilhados, diziam: «Não são todos 

galileus os que estão a falar? Então, como é que os 

ouve cada um de nós falar na sua própria língua? 

Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, 

da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da 

Frígia e da Panfília, do Egipto e das regiões da 

Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto 

judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-

los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de 

Deus». 

 

Salmo 103. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e 

renovai a face da terra. 

 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 

Senhor, meu Deus, como sois grande! 

Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 

A terra está cheia das vossas criaturas. 

 

Se lhes tirais o alento, morrem 

e voltam ao pó donde vieram. 

Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida 

e renovais a face da terra. 

 

Glória a Deus para sempre! 

Rejubile o Senhor nas suas obras. 

Grato Lhe seja o meu canto 

e eu terei alegria no Senhor. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios                1 Cor 12, 3b-7.12-13 

 

Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor», a 

não ser pela acção do Espírito Santo. De facto, há 

diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o 

mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o 

Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o 

mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um 

se manifestam os dons do Espírito para o bem 

comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos 

membros e todos os membros, apesar de numerosos, 

constituem um só corpo, assim também sucede com 

Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e gregos, 

escravos e homens livres – fomos baptizados num só 

Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos 

nos foi dado a beber um único Espírito. 

       

Refrão. Aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei os 

corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do 

vosso amor. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São João                                                Jo 20, 19-23 

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 

fechadas as portas da casa onde os discípulos se 

encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 

Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 

Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 

convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu 

vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e 

disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a 

quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; 

e àqueles a quem os retiverdes serão retidos» 

 

PENTECOSTES 

 

29 de Maio de 1898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vossas puríssimas chamas a arder 

Sant’Esp’rito, dignai-vos minh’alma acender; 

Consumi-a em amoroso divino alento,  

A Vós que invoco a cada momento!... 

 

Espírito de Deus, brilhante luzeiro, 

Vós que me cobris de vossas ternuras, 

Vós que me inundais em tantas doçuras, 

Queimai e extingui-me por inteiro. 

 

 


