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Juntos means “Together” in Spanish and Portuguese.
『Juntos (フントス) はスペイン語とポルトガル語で

『共に、一緒に』という意味です。』
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スペイン語　/　Spanish

EVANGELIOS DEL TIEMPO PASCUAL  復活節の福音書 

2022-4-17　復活節第１主日　ヨハネ20, 1-9  (スペイン語) 

Aún no habían entendido de la Escritura que 
Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

Reavivemos nuestra fe en la resurrección. 
Resucitar no es salir de una tumba para volver a esta 
vida, ni reanimar un cadáver juntándolo de nuevo 
con un “alma separada”. Para la fe cristiana, 
resurrección es “transformación de la persona por la 
fuerza del Espíritu divino”: entrar en la vida 
definitiva al morir. Por eso se dice: “Morimos hacia 
la vida”. Confesamos esta fe al decir: “Creo en el 
Espíritu Santo”, que nos da vida al nacer y nos 
transforma al morir para darnos vida definitiva. Esa 
transformación comienza en esta vida por su 
presencia en nuestro interior (Fil 3, 21). 

2022-4-24　復活節第２主日     ヨハネ 20, 19-31（ポルトガル語） 

Como o Pai me enviou, eu envio vocês. 

Jesus soprou sobre eles o Espirito Santo. O sopro divino recorda o dia da criação. Em Jesus, o 
Pai plenifica a criação com o vinculo perfeito do amor, que é o Espírito. A comunidade que recebe a 
brisa do vento sagrado jamais se deixa paralisar. Eu os envío, disse Jesus, como me enviou o Pai. 
Não me enviou para condenar, senão para salvar. Vim para um juízo de salvação. E também para um 
juízo de discernimento; para que os cegos vejam e os que creem que vêem estando cegos, 
reconheçam sua cegueira e se salvem. Assim é como fui enviado e assim envio vocês. Dou para 
vocês a força de meu Espírito para que vaiam a desatar os nós e estreitar os laços. Onde haja 
escravidão, ponham liberdade e onde haja separação, criai laços de união. Esta é a paz que os 
deixou o Ressuscitado para que a dêem mutuamente. 
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2022-5-1   復活後第３主日　ヨハネ  21, 1-19（ポルトガル語） 

Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era 
Ele, pois sabiam que era o Senhor. A Ressurreição de Jesus não significa que Ele voltou à vida de 
antes, mas que “Ele entrou na glória” (Lc. 24,26). O Corpo de Jesus Ressuscitado não é como o 
corpo físico que tinha antes de morrer. São Paulo explica (1 Cor.15, 35-53). No tercero dia após a 
morte de Jesus, os discípulos foram ao sepulcro e o encontraram vazio. (Jo.20,1-10). Jesus não 
estava mais aí, estava vivo. Apareceu a Madalena (Jo 20, 11-18), esteve com os apóstolos reunidos 
no Cenáculo (Jo 20, 19-29), caminhou com os de Emaús (Lc 24, 13-35). Durante 40 dias, os amigos 
de Jesus fazem a experiência inesquecível da presença do Ressuscitado. Jesus lhes dá a paz e os 
confirma na fé, entrega-lhes a missão de serem suas testemunhas e renova a promessa do Espírito. 

 Jesus ressuscitou, quer 
dizer, que o crucificado 
está vivo na glória do Pai. 
Vivo e sempre presente na 
história dos homens como 
libertador da humanidade. 
Em todas as aparições os 
evangelhos fazem notar 
que seus discípulos não O 
reconheceram facilmente. 
I s s o q u e r d i z e r q u e 
precisamos reconhecer 
Jesus presente em nossa 
vida, com os olhos da fé. 
Há momentos especiais em 
que podemos experimentar 
a presença amiga de Jesus: 
quando estamos reunidos 
em seu nome (Jo 20, 

18-28), quando O acolhemos nas pessoas que sofrem e caminham ao nosso lado (Lc 24, 15.16; Mt 
25, 35-41), quando lemos as Escrituras (Lc 24, 32), quando repartimos o Pão da Eucaristia (Lc 24, 
30-31). O gesto de Jesús partilhando pão e peixe representa a doação de sua vida por amor e a 
missão que ele nos deixou de ajudar a saciar a fome da humanidade. É o que celebramos na 
Eucaristia. 

Como Cristo ressuscitou da morte, nós também vamos ressuscitar, transformando nossa morte 
em vida eterna. Todo o nosso ser vai ressuscitar, também o corpo. Trata-se de um corpo glorioso, 
transformado, não igual, mas o nosso próprio corpo (Cf. 1 Cor 15). Jesus encarrega a comunidade a 
missão de viver e caminhar pelo mundo fazendo o que Ele fez, isto é, sendo distribuidores da 
misericórdia e liberação. O encargo de Jesus à comunidade é duplo: pacificar e convidar à 
conversão; com outras palavras, ajudar a cura das feridas e a conversão dos que as causam.  Por isto 
Jesus diz: aos que reconheçam seus pecados ou suas feridas, que recebam o perdão e a cura. Aos 
que não o reconheçam, que sejam chamados à conversão. Ide por todo o mundo reconciliando e 
libertando. Com outras palavras, ide a curar as pessoas feridas e chamar à conversão aos seus 
agressores. Aos que proclameis o perdão dos pecados, que recebam o perdão de Deus. 
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2022-5-8　復活後第４主日   ヨハネ  10, 27-30 （スペイン語） 

El Padre y yo somos uno mismo. 

Para comprender esta palabra tan importante sobre la divinidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, 
de la misma naturaleza que el Padre, recordemos las palabras de Jesús en la cena de despedida. 
Cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús responde: “Tanto tiempo 
con vosotros ¿y aún no me conocéis? Quien me ve a mí, ve también al Padre....yo estoy en el Padre 
y el Padre está en mí”. Hay que relacionar esta palabra con lo que dice en otro lugar a sus 
discípulos sobre la manera de estar el Espíritu de Jesús vivo en nosotros y nosotros vivos dentro de 
él: Como yo vivo en el Padre y el Padre en mí, así estaré yo en vosotros y vosotros en mí”. 
Pidamos al Espíritu que nos ilumine para comprender lo profundo de este misterio central de 
nuestra fe: Dios que nos está creando en cada momento, está dándonos continuamente su espíritu 
para darnos vida y hacernos capaces de amar como él nos amó y de darnos vida unos a otros 
mutuamente en nuestra vida de cada día. Él mismo rezó aquella noche para que todos seamos uno, 
unidos con él y unidos entre nosotros. Esa es la unidad del Espíritu Santo que confesamos en el 
Credo. 

2022-5-15　復活後第５主日  ヨハネ 13, 31-35 （スペイン語） 

Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también vosotros os améis mutuamente. 

El evangelio de hoy resume el testamento de Jesús. El mandamiento nuevo: amaos mutuamente, 
es más que un mandamiento. Es un encargo encarecido que Jesús hace a sus discípulos; es como su 
testamento, el día antes de ser crucificado. Además, es una palabra de ánimo para decirnos: Vais a 
ser capaces de practicar ese encargo, porque yo os voy a enviar mi Espíritu, que os hará capaces de 
amar. ¿Amar como Jesús? ¿No es eso demasiado difícil para nosotros? No, no será difícil si nos 
fijamos en lo que quiere decir esa palabra: “como Jesús”. ¿Cómo nos amó Jesús? Con la fuerza de 
amar de su Espíritu. Él nos promete infundir en nosotros esa fuerza, nos promete darnos su 
Espíritu, que nos hará capaces de amar. Por eso, podemos decir que esta palabra de Jesús, más que 
un mandato, es una palabra de ánimo y esperanza: “Vais a ser capaces de amar, dice Jesús, sí amáis 
con la fuerza del Espíritu Santo con la que yo os he amado. Solo tenéis que dejar pasar a través de 
vosotros esa fuerza, ser transmisores de esa energía. Dejaos llevar por la fuerza del Espíritu y 
podréis amar como yo os he amado. Que nos animen estas palabras de Jesús a amar así. 

2022-5-22　復活後第６主日   ヨハネ  14, 23-29（ポルトガル語） 

Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Mas o Advogado, o Espírito 
Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês 
lembrarem de tudo o que eu lhes disse. 

Jesus disse a seus discípulos que quando vier o Espirito Santo Ele lhes recordará tudo o que 
Jesus ensinou. Isto foi o que aconteceu. Assim começou a Igreja. O Espírito Santo é o Espírito de 
Jesus Ressuscitado, isto é, o mesmo Jesus que hoje segue falando-nos e nos diz: 
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                                    CTICのお知らせ 
Latin Pastoralのホームぺージ: http://www.ctic.jp 
スペイン語ミサ：San Ignacio 麹町教会　日曜日13:30 

Tachikawa 立川教会　segundo domingo 13:00 
Hachioji八王子教会　cuarto sábado 9:30 

ポルトガル語ミサ：Santo Inacio　麹町教会　primer domingo, 12:30 
　　　　　　　　　Narashino習志野教会　cuarto domingo 12:30 
CTICでのスペイン語・ポルトガル語の相談: 火・水　木　11:00 ~ 16:00

Estou no Pai e o Pai está em mim. Estarei 
dentro de vocês e vocês dentro de mim. 
Assim é como o Espírito falará a nós e nos 
fará compreender os ensinamentos de Jesus. 
Quando vier o Espirito da verdade, vai 
guia-vos em toda a verdade (Jo16,13). 
Depois de Jesus morrer na cruz os 
discípulos tiveram a experiência de 
compreender por primeira vez aquela 
palavra de Jesus que lhes disse uma vez na 
Galiléia: “Quando dois ou três de vocês 
estão reunidos em meu nome aí estou eu”. 
Os discípulos descobriram que quando eles 
estavam reunidos e rezando juntos, Jesus 
Vivo e Ressuscitado estava presente no 
meio deles. A isto se referem as palavras 
que o evangelista João põe em boca de 

Jesus na última Ceia: “Agora vocês não compreendem o que estou dizendo... O Espírito os fará 
compreender. O Espírito que o meu Pai vos enviará, Ele vos fará compreender desde o interior de 
vosso espírito, Ele vos ensinará tudo... O Espírito da verdade vos conduzirá à plena verdade”. A 
experiencia dos discípulos foi a do encontro com Jesus Vivo e Ressuscitado que estava no meio 
deles como Espírito. Então o Espirito fez que eles recordassem as palavras e os ensinamentos de 
Jesus quando lhe acompanhavam na missão pelos caminhos da Galiléia. Ensinados por essa 
experiência do encontro com o Espírito do Ressuscitado eles contaram as palavras e os feitos de 
Jesus que depois foram escritos pelos evangelistas. Hoje nós estamos juntos reunidos em nome de 
Jesus e cremos que Ele se faz presente no meio de nós quando escutamos a Palavra do Evangelho e 
celebramos a Eucaristia. Por isso rezaremos pedindo a graça de compreender estas palavras. O 
Espírito de Jesus Ressuscitado nos fala de duas maneiras. Uma maneira de falar-nos é no silêncio da 
meditação. Outra maneira é através do que acontece em nossa vida de cada día. Nós quiséramos ter 
bem abertos os ouvidos do coração para escutar essa voz do Espírito do Ressuscitado. ¡Fala, Senhor, 
que desejamos escutar! Estamos reunidos aqui na Missa para celebrar com júbilo o Ressuscitado 
presente em nosso meio. Queremos abrir o coração para acolher a voz do Espirito. Com a força do 
Espirito, poderemos aprender e recordar tudo o que Jesus falou e viveu. E assim poderemos assumir 
na propria vida suas palavras e ações, para falar como Ele falou e viver como Ele viveu.
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