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Escala de Leitores 
 

Paróquia de Carvalhosa 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Joaquim Mendes 
2.ª Leitura – Alexandra Brito 
Orç. Univ. – Luis Miguel 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – João Miguel 
2.ª Leitura – Paula Carvalho 
Orç. Univ. – Joselina Monteiro 

 

Paróquia de Eiriz 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Duarte 
2.ª Leitura – Susana 
Orç. Univ. – Catarina 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Cátia 
2.ª Leitura – Vanessa 
Orç. Univ. – Maria José 

 

Paróquia de Figueiró 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Vera Moura 
2.ª Leitura – Fernando Neto 
Orç. Univ. – David Tiago 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Sónia 
2.ª Leitura – Alexandre Reguenga 
Orç. Univ. – Cristóvão Neto 

 

Paróquia de Sanfins de Ferreira 
 

Missa Vespertina: 
 

1.ª Leitura – Elsa 
2.ª Leitura – Bárbara 
Orç. Univ. – Manuel 
 

Missa do Dia: 
 

1.ª Leitura – Aurora 
2.ª Leitura – Conceição 
Orç. Univ. – Nelson 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

19  –  O Pentateuco não tem fim ... 
 

(continuação do número anterior) 
 

O fim do Pentateuco é a Morte-                
-Ressurreiçao-Dom do Espírito de Jesus 
Cristo. Aí sim, fica definitiva e plenamente 
selado o êxodo e a Aliança que Deus 
propôs aos homens. “…Moisés e Elias apa- 

 
 

receram rodeados de glória e falavam do 
seu êxodo (=morte de Jesus) que ia 
acontecer em Jerusalém…” (Lc 9, 31). 

Este é o Êxodo definitivo, a Páscoa da 
Nova Aliança, a radical Libertação da 
escravidão do coração, a Vitória de Deus 
sobre o “último inimigo a ser derrotado, a 
morte” (1Cor 15, 26). E já saboreamos as 
delícias da Terra Prometida da Nova 
Aliança: o Regaço do Pai, o Amor do Filho 
Eterno, a Ternura Maternal do Espírito 
Santo e a Comunhão com todos os irmãos 
que já vivem a plenitude desse reino onde 
“mana leite e mel” e que também se chama 
“Céu”… 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Pelas Igrejas do mundo inteiro 

que acreditam no mistério da Santíssima Trindade 
para que vivam na Comunhão de onde nasceram, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos governantes e legisladores, 
para que não ponham obstáculos à liberdade 
a que Deus chama os homens pelo seu Espírito, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Por todos os povos e nações da terra, 

para que recebam a palavra de Deus  
e o Baptismo 

e reconheçam em Jesus Cristo o Salvador, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por todos aqueles que  vivem no sofrimento, 

envolvidos por conflitos ou por doença, 
para que sintam a graça e a consolação  
do Espírito Santo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros da nossa comunidade paroquial, 

para que, guardando os mandamentos do Senhor, 
tenham longa vida e encontrem a felicidade, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 1 – S. Justino  (Mártir);  
Dia 2 – S. Marcelino e S. Pedro  (Mártires);  
Dia 3 – SS. Carlos Lwanga e 

Companheiros (Mártires); 

Dia 5 – S. Bonifácio  (Bispo e Mártir);  
Dia 6 – S. Norberto  (Bispo).  
____________________________________________

Gotas de Orvalho 
 

Faz tudo com amor. Tudo o que é feito 
sem amor, sai mal feito e tende a ser 
destruído, a desaparecer. Só o amor 
constrói obras eternas. Faz tudo com amor, 
porque Deus é amor. Quando fizeres tudo 
com amor, respirarás saúde e viverás a 
verdadeira felicidade. Faz a experiência.   

De Parabéns  

 

    Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a leitora Gisela 
Meireles, da Paróquia de Carvalhosa, 
Quarta-feira, dia 3 de Junho, e a leitora 
Sónia Raquel Gomes, da Paróquia de Eiriz, 
Quinta-feira, dia 4 de Junho. 

À Gisela e à Sónia, o Jornal do Leitor 
endereça votos de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se te sentes frustrado e incapaz de 
mudar as situações que escapam à tua 
vontade, confia no Poder que pode resolver 
o que tu não podes. 

Reza frequentemente – por que não 
durante o dia – e verás que tudo se torna 
diferente. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Desigualdade de bens) 
 

Os pobres são perseguidos por exigirem 
trabalho, e os ricos aplaudidos por escapa-
rem à justiça. 

                           (BBC News. 14.Março.2013) 

____________________________________________ 

Pensamento 
Nada demora tanto como aquilo que 

não se começa. 
___________________________________________________________ 

H u m o r 
 

Samuel, médico israelita, tem uma 
clientela copiosa bem merecida pela alta 
competência científica. A primeira consulta 
custa 100 euros, enquanto que as restantes, 
50 euros apenas. 

Um dia, apresenta-se um Levi 
espertalhão que pela primeira vez pretende 
utilizar-se da ciência do mestre. 

– Doutor, sou o doente da semana 
passada. Queria que me visse outra vez. 
Aqui tem os 50 euros da consulta. 

Samuel recebe o dinheiro e responde: 
– Por enquanto continue com o mesmo 

tratamento...  
____________________________________________ 

A Fechar 
Não convém julgar as pessoas pelas 

suas companhias. Judas, por exemplo, tinha 
amigos irrepreensíveis. 

 Santíssima Trindade 
 

Toda a liturgia é uma Acção de Graças 
ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Por 
isso, celebrar a Santíssima Trindade é fazer 
apenas aquilo que a Igreja faz continua-
mente. Todavia, se nas outras celebrações 
do ano fazemos memória de acções 
concretas de Deus, a Encarnação no Natal, 
a Ressurreição na Páscoa, o dom do 
Espírito no Pentecostes, nesta solenidade 
festejamos Deus em si mesmo, Deus 
naquilo que Ele é, no Seu mistério: 
Comunhão infinita de Pessoas numa 
unidade indivisível. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Não temos o exclusivo da fé em Deus, 
mas a afirmação de que no único Deus 
existe uma paternidade, uma filiação e um 
dom de amor é específica do Cristianismo. 
Com um termo abstracto, não bíblico e 
certamente inadequado, chamamos a este 
mistério “Trindade”. Quer dizer, não somos 
capazes de arranjar outro termo, outro 
nome. 

Esta “Trindade” em que acreditamos, 
louvamos e adoramos é, no entanto, 
rejeitada pelos Hebreus, que na oração da 
manhã e na da noite repetem: «O Senhor é 
único!» (Dt 6,4-5); também não é aceite 
pelos Muçulmanos, para quem só «Alá é 
grande e Maomé é o seu profeta». 
      Nós, cristãos, falamos de mistério, não 
no sentido de uma realidade obscura, 
incompreensível, e até mesmo –  se mal 
compreendida – contrária à razão; falamos 
no sentido de riqueza de vida infinita do 
único Deus; ou seja, transcende qualquer 
compreensão, e progressivamente desvela-
-se (revela-se, mostra-se) ao ser humano 
para o inserir na plenitude da sua alegria.  

Ora, será possível ao ser humano sondar 
este imperscrutável (insondável, misterioso) 
segredo? Um sábio que viveu no tempo de 
Jesus dizia: «Mal podemos entender o que 
há sobre a terra e o que está ao nosso 
alcance  dificilmente  o  descobrimos;  quem  
 
 
 

poderá, pois, penetrar o que há no Céu?»  
(Sb 9, 16). 
      Para penetrar no mistério de Deus, os 
Muçulmanos têm o Alcorão, do qual retiram 
os noventa e nove nomes de Alá; o 
centésimo mantém-se inominável (sem 
nome), porque o ser humano não pode 
compreender tudo de Deus. Já os Hebreus 
descobrem o Senhor através dos aconteci-
mentos da sua história de salvação, 
meditada, rescrita e relida ao longo de 
séculos, antes de ser entregue definitiva-
mente ao povo e, muito mais tarde, fixada 
nos livros santos. Para os Cristãos, o livro 
que leva à descoberta de Deus, é Jesus 
Cristo. Ele «é o livro aberto, e aberto a 
golpes de lança», é o Filho que, da cruz, 
revela que Deus é Pai e dom de Amor, Vida 
e Espírito. 

 

- Introduz-me Senhor, com a mente e o 
coração, na tua vida que é amor. 
_____________________________________________ 

1.ª Leitura  

(Dt 4, 32-34.39-40) 
 

Monição:  
 

Na primeira leitura Deus convida-nos a meditar 
nas estupendas maravilhas do amor de Deus para 
connosco na história da Salvação, em como um Deus 

tão grande se fez tão próximo de nós! 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 

 
Moisés falou ao povo, dizendo: 32«Interroga os 

tempos antigos que te precederam, desde o dia em 
que Deus criou o homem sobre a terra. Dum extremo 

ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão 
prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? 
33Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do 
meio do fogo e continuou a viver? 34Qual foi o deus que 

formou para si uma nação no seio de outra nação, por 
meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão 
forte e braço estendido, juntamente com tremendas 
maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no 

Egipto, diante dos vossos olhos? 39Considera hoje e 
medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, 
no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há 
outro. 40Cumprirás as suas leis e os seus 

mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres feliz, 
tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na 
terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre». 
 

Palavra do Senhor 

 

Recomendação aos leitores: 
 

Atenção às interrogações: sucedeu? Ouviu-
se? Que povo escutou como tu? Escutou? 
Continuou? A última interrogação é a mais difícil 
porque longa; arranca em "qual foi o Deus?" e 
mantém o tom; no meio da frase aparece uma 
enumeração que requer preparação e cesuras 
("por meio de provas... tremendas maravilhas"); 
retomar a elevação da voz em "como o fez por 
vós?". Na última frase, fazer cesuras em: 
"prescrevo" (articular bem a palavra) e "depois de 
ti".  

Finalmente, a gramática manda ler "teres 
longa vida" (em vez de "tenhas..."). A não ser 
que antes se diga "para que sejas feliz" (em vez 
de "seres..."). 
 

Comentário: 
 

Mesmo se atribuídas a Moisés, as 
exortações contidas neste trecho que 
lemos, pertencem a um autor anónimo, que 
viveu entre os Israelitas na Babilónia (no 
exílio, portanto) no século VI a.C.; estes 
Israelitas estavam conscientes de serem 
eles os responsáveis pela condição de 
escravidão em que se encontravam. Então, 
certos de terem comprometido definitiva-
mente, com os seus  pecados,  a sua 
própria história,  estão desanimados, 
desencorajados e, por isso, precisam de 
ouvir palavras de consolação e de 
esperança. 

Então o profeta dirige-se a estes 
deportados e convida-os a repensar o 
passado. Pede-lhes que recordem as obras 
de salvação realizadas pelo Senhor no 
Egipto e as confrontem com os feitos 
atribuídos pelos outros povos aos seus 
deuses. A conclusão é óbvia: ninguém, em 
todo o mundo, alguma vez ouviu dizer que 
um Deus tenha agido com tanta força para 
libertar o seu povo como fez o Senhor com 
Israel. Nunca um Deus falou como Ele fez 
com Abraão, com os patriarcas e com 
Moisés na sarça-ardente; nunca se ouviu 
dizer que um Deus tenha realizado 
prodígios extraordinários como fez o Senhor 
para salvar o seu povo (v. 32-34).  

É que os deuses dos outros povos 
habitam no céu e desinteressam-se pelo 
que  acontece  na  terra, moram em templos 
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onde esperam ser servidos e receber 
sacrifícios dos seus fiéis; mas o Deus de 
Israel, pelo contrário, participa na história do 
seu povo. Também o salmista tem esta 
certeza, quando afirma: «Quem é como o 
Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono 
nas alturas? Ele se inclina, lá do alto, para 
observar o céu e a terra» (Sl 113, 5-6). 
      Ora, se os deportados da Babilónia 
confiam neste Deus que está atento às 
vicissitudes (viravoltas) do ser humano, 
então não podem baixar os braços: Ele, 
como fez no passado, certamente irá intervir 
para os libertar também agora. 
      Esta revelação de Deus amigo e 
protector, que o profeta recorda aos 
Israelitas que se encontram deportados na 
Mesopotâmia, é dirigida a cada pessoa 
(daquele tempo e de hoje) para que, em 
qualquer circunstância da vida, se sinta 
apanhada pelo Senhor e se dê conta que 
Ele alegra-se com os seus êxitos e participa 
das suas desilusões. Quem acredita neste 
Deus não desanima, mesmo que cometa 
erros na sua vida: sabe que Ele os 
compreende e indica o modo de os 
remediar. 
      De facto, longe de levar a cometer 
pecados, esta fé no Deus de Israel – que é 
só amor e ternura e sempre recupera o seu 
povo – é um estímulo a cultivar a confiança 
e  a acolher os seus preceitos como palavra 
de vida. Por isso, a leitura que lemos 
termina com uma exortação, que diz: 
«cumprirás as suas leis para seres feliz, tu e 
os teus filhos depois de ti (v. 40). 
      Este trecho define um primeiro aspecto 
da natureza do Deus de Israel no qual 
também nós cristãos acreditamos. É um 
Deus que não conhece a solidão, que 
procura o diálogo, que fala, que se interessa 
pelo ser humano e quer estar com ele; faz 
sair o seu povo da terra do Egipto «para 
residir no meio dele» (Ex 29, 46). A tenda 
da reunião, que acompanhava os Israelitas 
durante o êxodo, constituía o sinal 
sacramental desta presença; e mesmo 
quando se tornaram infiéis e foram 
deportados para a Babilónia, pela boca do 
profeta Ele continuou a prometer: «Aqui é o 
lugar da minha residência definitiva entre os 
filhos de Israel, para sempre» (Ez 43, 7). Ou 
seja, o Senhor comportava-se como quem, 
perdidamente enamorado, não consegue 
desligar o coração e a mente da pessoa 
amada, nem mesmo quando esta lhe é 
infiel. 
      A manifestação suprema desta necessi-
dade que Deus experimenta de estar com o 
homem verificou-se quando Ele «veio 
habitar connosco e nós contemplámos a 
sua glória» (Jo 1, 14). Ainda hoje, «onde 
estiverem  dois  ou  três  reunidos  em  seu  
 

nome, Ele está no meio deles»  (Mt 18, 19-20).   

      O profeta, que exortava os exilados da 
Babilónia a acreditarem que o Senhor lhes 
estava próximo, tivera apenas uma pálida 
intuição (pressentimento); não imaginava 
que Deus estivesse tão desejoso de estar 
com o homem a ponto de vir um dia para o 
meio da sua gente, de «fazer-se carne» 
para poder ser visto com os olhos, tocado 
com as mãos, escutado com os ouvidos e 
fazer-se hóspede e comensal (conviver). Na 
verdade – e para terminar – num Deus tão 
próximo, no Emanuel, só nós os cristãos 
acreditamos. Porque a nossa alegria brota 
desta certeza! 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
 

Cantemos a nossa felicidade por termos sido 
escolhidos para herdeiros de Deus no Céu, onde 
partilharemos da felicidade infinita da própria vida da 
Santíssima Trindade. 

 

Refrão: 
 

FELIZ O POVO QUE O SENHOR ESCOLHEU  
PARA SUA HERANÇA.  

 
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  
A palavra do Senhor criou os céus, 
o sopro da sua boca os adornou. 

Ele disse e tudo foi feito, 
Ele mandou e tudo foi criado. 
  
Os olhos do Senhor estão voltados para os que     

O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 

  
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 14-17) 
 

Monição:  
 

Escutemos como São Paulo nos deixa ver um 
pouco da maravilha que é participar já aqui da vida 
trinitária de Deus: conduzidos pelo Espírito Santo, 
unidos a Jesus, podemos chegar à maior intimidade 

com o Pai do Céu. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Romanos 
 

Irmãos: 14Todos os que são conduzidos pelo Espí-
rito de Deus são filhos de Deus. 15Vós não recebestes 

um espírito de escravidão para recair no temor, mas o 
Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: “Abba 
 

 

 
 

Pai». 16O próprio Espírito dá testemunho, em união 
com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. 
17Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros 

de Deus e herdeiros com Cristo; se sofrermos com Ele, 
também com Ele seremos glorificados. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 

 
Paulo descreve, com palavras comoven-

tes, a condição do cristão depois do 
Baptismo: já não é uma simples criatura, um 
escravo sujeito ao seu dono, mas um filho, 
porque recebeu do Senhor a sua mesma 
vida. 
      Deus não só pôs a sua tenda no meio 
de nós, mas veio para nos envolver na sua 
vida, como explica Pedro aos cristãos das 
suas comunidades. Diz Pedro: «Pelo seu 
poder concedeu-nos todas as coisas que 
contribuem para a vida. Deu-nos os mais 
preciosos e sublimes bens prometidos, a fim 
de que vos torneis participantes da natureza 
divina» (2 Pd 1, 3-4). 
      Esta participação é obra do Espírito. É o 
seu impulso interior que do mais íntimo do 
coração faz transbordar um grito de alegria 
irreprimível dirigido a Deus, e faz exclamar: 
«Abba, Pai» (v. 15). 
      Depois, o Apóstolo sente a necessidade 
de definir a diferença entre a filiação do 
Unigénito, Cristo, e a nossa. Fá-lo recorren-
do à imagem da filiação adoptiva, uma 
instituição desconhecida em Israel mas 
difundida no mundo greco-romano, onde 
quem era adoptado gozava dos mesmos 
direitos dos filhos naturais, incluindo a 
participação na herança familiar. De modo 
semelhante, aliás, de modo ainda mais 
verdadeiro – esclarece Paulo – o ser 
humano é introduzido por Deus na sua 
«família»: oferece-lhe gratuitamente uma 
filiação plena e a mesma «herança», a 
mesma bem-aventurança de que goza o 
seu Filho Unigénito. 
      Perante este dom de amor, é 
completamente absurdo e inconcebível que 
ainda haja alguém que tenha medo de 
Deus. «No amor não há temor; pelo 
contrário, o perfeito amor lança fora o temor; 
de facto, o temor pressupõe castigo e quem 
teme não é perfeito no amor.  Nós amamos, 
porque Ele nos amou primeiro» (1 Jo 4, 18-
19). É este o mistério da Trindade, cuja 
Festa hoje celebramos. Não um discurso 
cerebral (inventado), mas um envolvimento 
na vida e na alegria do Senhor. Porque a 
religião de quem prega um Deus distante e 
não o sente dentro de si é uma religião 
incompatível (contrária) com a fé em Deus 
que é Pai, Filho e Espírito. É um Deus Uno 
e Trino (Trindade). 
____________________________________________       

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 
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Aclamação ao Evangelho 

(Ap 1, 8) 
  

Monição:  
 

Aclamemos e dêmos glória a Deus, que é Pai, 

Filho e Espírito Santo e que no Evangelho nos diz que 
está sempre connosco desde o nosso Baptismo. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
ao Deus que é, que era e que há-de vir. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 28, 16-20) 

  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
16Naquele tempo, os onze discípulos partiram para 

a Galileia, em direcção ao monte que Jesus lhes 
indicara. 17Quando O viram, adoraram-n'O; mas alguns 
ainda duvidaram. 18Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 19Ide e 
fazei discípulos de todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
20ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 

estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Nas comunidades primitivas, o Baptismo 
era administrado no nome de Jesus. Pedro, 
no dia de Pentecostes, dirige-se ao povo e 
exorta-o ao arrependimento e a pedir o 
Baptismo «em nome de Jesus Cristo, para a 
remissão dos pecados» (Act 2, 38). Só mais 
tarde foi introduzido o uso de baptizar no 
nome da Trindade, e a fórmula que Marcos 
põe na boca do Ressuscitado reflecte a 
prática litúrgica da segunda metade do 
século I d.C. 
      A cena relatada no trecho de hoje é 
rodeada pelo ambiente de um monte da 
Galileia (v.16). O monte, na linguagem 
bíblica, indica o lugar das revelações de 
Deus. Colocando no monte a manifestação 
do Ressuscitado, Mateus pretende dizer 
que só quem fez uma autêntica experiência 
de Cristo e assimilou a sua mensagem é 
que está habilitado a desempenhar a 
missão que Ele confia aos discípulos. 
      Na segunda parte do trecho (v. 18-20) é 
apresentada esta missão: os discípulos 
recebem a missão de fazer discípulos em 
todas as nações, de os baptizar e de os 
ensinar a cumprir tudo o que Jesus mandou. 
      Tinham sido já enviados pelo Mestre a 
anunciar o Reino dos Céus, mas com uma 
limitação: «Não sigais pelo caminho dos 
gentios, nem entreis em cidade de 
samaritanos. Ide, primeiramente, às ovelhas 
perdidas da casa de Israel» (Mt 10, 5-6).  
 

Ninguém, por muito pecador que seja, deve 
ficar excluído da vida divina, que é oferecida 
gratuitamente a todos; de facto. «Deus 
encerrou a todos na desobediência, para com 
todos usar de misericórdia» (Rm 11, 32). 

A vida divina chegará ao homem 
através do anúncio da mensagem evangélica 
e do Baptismo (v. 19), dois actos que o 
transformam em discípulo e dão início a uma 
vida completamente nova modelada pelos 
valores propostos por Cristo (v. 20). 

      A «família» de Deus, a Trindade, é a 
imagem da perfeita harmonia, da plena 
integração, da total realização que acontece 
no encontro e no diálogo de amor. Esta 
unidade de todos na paz da «casa» do Pai 
será completamente realizada quando a 
«força de salvação» do Ressuscitado chegar, 
através dos discípulos, a cada ser humano; 
mas deve começar hoje, neste mundo, 
porque já hoje Deus nos tornou participantes 
do seu Amor. 

A vocação a que é chamada a 
comunidade cristã é exigente e é certamente 
superior às capacidades humanas. 
       Na Bíblia, qualquer vocação da parte de 
Deus é sempre acompanhada pelo receio do 
homem e por uma promessa do Senhor, que 
garante: «Não temas, Eu estou contigo.» Ele 
garante a Jacob, em viagem para uma terra 
desconhecida: «Estou contigo e proteger-te-  
-ei para onde quer que vás, não te 
abandonarei» (Gn 25. 15 “31,3”); declara a 
Israel, deportado na Babilónia: «És precioso 
aos meus olhos, que te estimo e te amo. Não 
tenhas medo, que Eu estou contigo» (Is 43, 
4-5); a Moisés que objecta: «Quem sou eu 
para ir ter com o faraó e fazer sair os filhos de 
Israel do Egipto?», responde: «Eu estarei 
contigo» (Ex 3, 11-12); a Paulo que em Co-
rinto se sente desencorajar, o Senhor diz: 
«Nada temas, porque Eu estou contigo e 
ninguém porá as mãos em ti para te fazer 
mal» (Act 18, 9-10). 
      A promessa do Ressuscitado aos 
discípulos, que estão para dar os primeiros e 
tímidos passos, não podia ser outra: «Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos 
tempos» (v. 20). Encerra-se assim, como 
tinha iniciado, o Evangelho de Mateus: com a 
evocação do Emanuel, do Deus connosco, o 
nome pelo qual o Messias fora anunciado 
pelos profetas  (Mt 1,  22-23). 
      O Deus em que nós, cristãos, 
acreditamos, não está distante, não está no 
céu, não vive como se os nossos problemas, 
alegrias e angústias o não tocassem. Ele é o 
«Deus connosco», o Deus que está ao nosso 
lado em cada dia, até ao momento em que 
nos acolherá a todos na sua casa, para 
sempre. 

 Celebremos com alegria a Festa da 
Santíssima Trindade. 

 
 

Depois da Páscoa, a missão deles amplia-   
-se, torna-se universal. 

 A luz do Evangelho tinha começado a 
brilhar na Galileia quando Jesus, deixando 
Nazaré, se estabelecera em Cafarnaum. O 
povo que estava mergulhado nas trevas viu 
uma grande luz; sobre aqueles que 
habitavam na sombria região da morte, 
tinha-se levantado uma luz (Mt 4, 16). Agora 
esta luz está destinada a brilhar no mundo 
inteiro: Israel, como fora anunciado pelos 
profetas, torna-se «luz das nações» (Is 42, 6). 

O momento é decisivo, e Jesus evoca, 
de modo solene, a sua autoridade. O Pai 
enviou-o para trazer a mensagem da 
salvação e deu-lhe todo o poder no céu e na 
terra. Céu e terra indicam, na linguagem 
bíblica, toda a criação (Gn 1, 1). Assim, 
nada escapa ao «domínio» que o Pai deu a 
Cristo. Este «poder» universal sobre toda a 
criação não tem nada a ver com os reinos 
deste mundo;  consiste  na  capacidade  de 
servir o ser humano, levando-o à salvação, 
introduzindo-o na intimidade de amor com o 
Pai. 

É nesta altura que podemos referir o 
mistério da vida divina que, nesta festa 
celebramos e que, balbuciando com a 
nossa linguagem, chamamos Trindade. 

Não somos chamados a aderir a um 
conceito abstracto, a professar uma fórmula 
fria, mas sim a cantar um hino de gratidão a 
Deus pelo dom da sua própria vida. O nosso 
destino era a morte, «ao passo que o dom 
gratuito que vem de Deus é a vida eterna» 
(Rm 6, 23). Aflora então aos nossos lábios o 
grito de alegria: «Vede que amor tão grande 
o Pai nos concedeu, a ponto de nos poder-
mos chamar filhos de Deus; e, realmente, o 
somos! Agora já somos filhos de Deus, mas 
não se manifestou ainda o que havemos de 
ser. O que sabemos é que, quando Ele se 
manifestar, seremos semelhantes a Ele, 
porque o veremos tal como Ele é» (1 Jo 3, 1-
3) e também: «O que os olhos não viram, os 
ouvidos não ouviram, o coração do homem 
não pressentiu, isso Deus preparou para 
aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o 
revelou por meio do Espírito» (1 Cor 2, 9-10). 

      Como se realizará este desígnio de 
salvação? 

Deus irá concretizá-lo através da 
comunidade cristã. O Ressuscitado não 
guardou para si o «poder» que lhe fora dado 
pelo Pai, mas comunicou-o aos discípulos 
que são a sua extensão no mundo. Foi a eles 
que Ele confiou a tarefa de levar a salvação 
«a todas as nações». 

Paulo estava consciente desta tarefa e 
da universalidade da salvação, pois 
afirmava: «Deus, nosso salvador, quer que 
todos os homens sejam salvos e cheguem 
ao conhecimento da verdade» (1Tm 2, 3-4). 

 
 

   N.º  337  –    31-05-2015                                                             Santíssima Trindade    –   Ano B                                                                                           Pág. 3 
 


