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Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

23 –  Quais são os direitos do doente em       
         estado terminal? 
 

Há um conjunto de direitos associados à 
dignidade humana que devem ser 
respeitados durante o período em que se 
avizinha o fim da vida. Neste caso, será 
preferível a expressão “fim de vida digno” 
em vez de “morte digna”. 

Os direitos do fim da vida incluiem: 
       – o direito aos cuidados paliativos; 

– o direito a que seja respeitada a sua 
liberdade de consciência; 

– o direito a ser informado com verdade 
sobre a sua situação clínica; 

– o direito a decidir sobre as interven-
ções terapêuticas a que se irá sujeitar 
(consentimento terapêutico); 

– o direito a não ser sujeito a obstinação 
terapêutica (tratamentos inúteis e despro-
porcionados, também designados como 
fúteis): 

– o direito a estabelecer um diálogo 
franco, esclarecedor e sincero com os 
médicos, familiares e amigos; 

– o direito a receber assistência 
espiritual e religiosa.   
 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Junho, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Universal: 
 

– Pelos responsáveis das nações, para 
que se empenhem decididamente a pôr fim 
ao comércio das armas, que é causa de 
tantas vítimas inocentes. 

 

Sabias que... 
 

Os discípulos secretos de Jesus 
 

Nicodemos 
 

O Evangelho de São João apresenta um 
discípulo que ía, pela calada da noite, 
conversar com o Mestre. 

“Nicodemos” significa “vitória do povo”. 
Era fariseu e uma personalidade destacada 
entre os judeus. 

 

José de Arimateia 
 

Judeu muito importante de quem todos 
os evangelistas tecem elogios: homem bom 
e justo. Devia ser rico. Embora seguisse 
Jesus às escondidas, no fim arriscou o seu 
prestígio solicitando às autoridades o corpo 
sem vida de Jesus para Lhe dar uma 
sepultura condigna. 
____________________________________________ 

És insubstituível (7) 

 

É... os cientistas tentaram compreender 
a felicidade. Investigaram-na, fizeram esta-
tísticas, mas ela confundiu-os, dizendo-lhes: 
“A lógica matemática nunca compreenderá 
a lógica da emoção!” Perturbados, desco-
briram que o mundo da emoção não pode 
ser decifrado pelo mundo das ideias. Por 
isso, os cientistas que viveram uma vida 
exclusivamente lógica e rígida foram infeli-
zes. 
___________________________________________________________ 

Eu aprendi... 

Que as oportunidades nunca são perdidas, 
porque alguém vai aproveitar  

as que perdeste. 
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 

 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de Parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 11 de Junho, hoje, Domingo: 
– Maria do Céu Dias, da Paróquia de 

Figueiró; 
– Sofia Correia, da Paróquia de Eiriz; 
– Paula Meireles, da Paróquia de Eiriz. 
Dia 17 de Junho, Sábado: 
– Carla Sousa, da Paróquia de 

Carvalhosa; 
À Carla, à Maria do Céu, à Paula e à 

Sofia, o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
___________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Países e Cidades) 
 

–  África:  St.º Agostinho de Hipona; S. Cipri-
ano; S. Fulgêncio; St.ª Mónica; S.Antão; St.º 
Atanásio, o Grande, de Alexandria; S.Maurí-
cio; St.ª Catarina de Alexandria; St.ª Maria 
Egipcíaca. 
___________________________________________ 

H u m o r 
 

Duas amigas vão de férias para uma 
estância balnear. Já na praia, diz uma para 
a outra: 

– Sabes? O meu médico disse que, por 
causa da minha coluna, tenho de nadar de 
costas... 

– De costas para onde? 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Quanto maiores somos em humildade, 
 mais próximos estamos da grandeza. 

              (Rabindranath Tagore) 

Santíssima Trindade 

 
Ao propor-nos esta solenidade, na 

Celebração de hoje, a Liturgia da Igreja não 
nos convida a decifrar e explicar o mistério 
da Santíssima Trindade, porque só o 
compreenderemos no Céu, mas a contem-
plar Deus, não como um ser isolado, 
incomunicável, mas como família, vivendo 
em comunhão da Verdade e do Amor. 

Mas alegramo-nos com a certeza que 
nos dá a fé de que Deus revelou-nos tudo e 
só o que nos é necessário para a salvação 
eterna. 

Agora que recomeçamos o Tempo 
Comum que nos vai conduzir até às portas 
do Advento, o Senhor deseja animar-nos a 
caminhar, recordando-nos a meta para onde 
nos dirigimos e o prémio que nos espera: 
viver para sempre nesta comunhão divina, 
participando na felicidade do mesmo Deus e 
de todos os santos.  

Agora, sim. Depois desta vida terrena, 
tornar-se-á realidade o que nos promete: 
«Sereis como deuses!». 
____________________________________________ 

1.ª Leitura   
(Ex 34, 4b-6.8-9) 

 
Monição: 
 

 Moisés encontra-se com o Senhor no Sinai, 
levando duas tábuas de pedra em substituição das que 
desfizera em bocados, por causa da idolatria do Povo 
de Deus. 

O Senhor manifesta-Se-lhe como o Deus da 
comunhão e da aliança, apostado em estabelecer laços 
familiares com o homem, e define-Se como o Deus 
clemente e compassivo, lento para a ira e rico de 
misericórdia. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

4bNaqueles dias, Moisés levantou-se 
muito cedo e subiu ao monte Sinai, como 
o Senhor lhe ordenara, levando nas 
mãos as tábuas de pedra. 5O Senhor 
desceu na nuvem, ficou junto de Moisés 
e  proclamou  o  nome  do  Senhor.  

6O Senhor passou diante de Moisés e 
proclamou: «O Senhor, o Senhor é um 
Deus clemente e compassivo, sem 
pressa para Se indignar e cheio de 
misericórdia e fidelidade». 8Moisés caiu 
de joelhos e prostrou-se em adoração. 
9Depois disse: «Se encontrei, Senhor, 
aceitação a vossos olhos, digne-Se o 
Senhor caminhar no meio de nós. É certo 
que se trata de um povo de dura cerviz, 
mas Vós perdoareis os nossos pecados 
e iniquidades e fareis de nós a vossa 
herança. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Facilmente repararás, Leitor, que há uma 
palavra que se repete nove vezes: "Senhor". 
Conheces bem esta palavra, porque todos os 
domingos a pronuncias. A repetição pode 
esvaziar a força semântica e acústica da palavra.      

Depois de terminada a leitura e após um 
breve lapso de tempo (3 a 4 segundos), o Leitor 
eleva o tom da voz e pronuncia a aclamação 
“Palavra do Senhor”. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Dan 3, 52.53.54.55.56 (R. 52b) 

 

Monição: 
 

 Para a exteriorização dos sentimentos que 
despertou em nós a Palavra de Deus, a Liturgia 
convida-nos a entoar este magnífico hino do profeta 
Daniel, constituído por uma série de louvores dirigidos 
directamente ao Senhor do universo. 

 
Refrão:   DIGNO É O SENHOR 

                  DE LOUVOR E DE GLÓRIA PARA SEMPRE. 
 

  
Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito o vosso nome glorioso e santo: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
  
Bendito sejais no templo santo da vossa glória: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no trono da vossa realeza: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
  

 

Bendito sejais, Vós que sondais os abismos 
e estais sentado sobre os Querubins: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no firmamento do céu: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura 
(2 Cor 13, 11-13) 

 
Monição: 

 
 Na segunda Carta aos fiéis de Corinto, São Paulo 

exprime – por meio da fórmula usada agora na liturgia 
«a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco» – a 
maravilha de um Deus que é comunhão, que é família 
e que pretende acolher todas as pessoas nesta 
felicidade do amor. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 11Sede alegres, trabalhai pela 
vossa perfeição, animai-vos uns aos 
outros, tende os mesmos sentimentos, 
vivei em paz. E o Deus do amor e da paz 
estará convosco. 12Saudai-vos uns aos 
outros com o ósculo santo. Todos os 
santos vos saúdam. 13A graça do Senhor 
Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: se conseguires proclamar devagar 
esta Leitura, sairás vencedor, já que este texto 
não é difícil. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(cf Ap 1.8) 
 

Monição:  
 

Toda a nossa vida se deve concretizar numa 
glorificação permanente à Santíssima Trindade, 
procurando fazer a vontade de Deus em todos os 
momentos da vida. 

Procuremos exprimir este desejo, aclamando o 
Evangelho que vai ser proclamado. 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  11 de Junho   –   Santíssima Trindade  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Martins    Luís Miguel    

Avisos Glória Martins    Jacinta Carneiro    

Admonição         

1.ª Leitura João Miguel M.ª José Pinheiro Filipa Pereira Júlia Machado Martinho Matos Lúcia Gomes Lurdes Almeida Sofia Santos 

2.ª Leitura Carla Sousa Gonçalo Lopes Cristina Ferreira Helena Alves Ermelinda Pinheiro Rosa Armanda Sónia Ribeiro Beatriz Nunes 

Oraç.  Fiéis Joaquim Martins Nelson Costa 10.º Ano cateq. Nelson Gomes Paula Carvalho Marta Pinheiro M.ª Céu Dias Isilda Santos 

Ação Graças         

Suplente Joaquim Martins    Luís Miguel    
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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 (Jo 3. 16-18) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

16Deus amou tanto o mundo que entregou o 
seu Filho Unigénito, para que todo o homem que 
acredita n'Ele não pereça, mas tenha a vida 
eterna. 17Porque Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele. 18Quem não acredita 
n'Ele já está condenado, porque não acreditou 
no nome do Filho Unigénito de Deus. 

 

Palavra da Salvação. 
_______________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela santa Igreja, povo convocado e reunido por        
              Deus Pai, 

por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, 
para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 

2 – Pelos responsáveis no governo das nações, 
para que atendam sobretudo aos mais fracos 
e trabalhem pela paz e pela justiça, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
3 – Pelo mundo, por quem o Pai entregou o seu Filho, 

para que todo o homem que n’Ele acredita 
não pereça, mas tenha a vida eterna, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
4 – Pelos que sofrem ou desesperam, 

para que encontrem junto de si quem os anime 
e lhes transmita a paz que vem de Deus, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 

5 – Pela nossa comunidade (paroquial), 
para que Deus, clemente e compassivo, 
a torne atenta e fraterna para com os mais pobres, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 13 – S. António de Lisboa (Presbítero e          

                   Doutor da Igreja, Padroeiro secundário de        
                   Portugal); 
Dia 15 – Santíssimo Corpo e Sangue  
               de Cristo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Injustiça) 
 

Talvez a pior das injustiças do nosso 
tempo seja o triunfo da amargura. 

    (Mensagem do Sr. Arcebispo às Comunidades 
    Educativas - Ano 2000) 

 

 

Trindade mistério oculto 

no Antigo Testamento 
 

Deus manifesta-nos o Seu íntimo. «O 
Senhor desceu na nuvem, ficou junto de 
Moisés». 

Ao longo de todo o Antigo Testamento, 
Deus, com a pedagogia do melhor dos pais 
que não explica ao filho pequeno o que ele 
não consegue entender, ocultou aos olhos 
do Povo de Deus o mistério da Santíssima 
Trindade: Três Pessoas distintas e um só 
Deus verdadeiro. 

Talvez o tenha feito, para evitar que os 
hebreus corressem o perigo de confusão 
doutrinal. Viviam rodeados de povos 
idólatras – que adoravam vários falsos 
deuses – e poderia fazer-lhes confusão esta 
verdade. Não tinham eles caído já na 
tentação de adorar um bezerro de ouro, 
logo depois de terem feito uma aliança com 
Deus? 

No entanto, quando lemos o Antigo 
Testamento com espírito de fé, encon-
tramos indícios que, à luz do Novo 
Testamento, nos falam desta verdade de fé: 

– Antes de formar o primeiro par 
humano, Deus diz: «Façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança.» Deixa-nos a 
convicção de que há, segundo a nossa 
forma de expressão, uma deliberação de 
várias pessoas. 

– Os três personagens misteriosos que 
aparecem junto da tenda e Abraão são 
adorados por ele como Deus. 

– A Sabedoria aparece no Livro dos 
Provérbios como uma pessoa: constrói uma 
casa, prepara um banquete e faz convites. 
O Novo Testamento revela-nos que a 
Sabedoria de Deus é o Verbo, a Segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade.  

No entanto, guarda para o limiar dos 
novos tempos a revelação deste mistério. É 
na Anunciação que no-lo manifesta pela 
primeira vez. 
____________________________________________ 

O Senhor revela os 

Seus atributos. 

 
 «O Senhor passou diante de Moisés e 

proclamou: “O Senhor, o Senhor é um Deus 
clemente e compassivo, sem pressa para 
Se indignar e cheio de misericórdia e 
fidelidade”.» 

Deus faz a Aliança com o Seu Povo no 
Sinai, depois de o ter libertado da 
escravidão do Egipto, e manifesta-Se como 
supremo Legislador, ao confiar a Moisés as 
duas  tábuas   da   Lei,   com  os  Dez  Man-  
 
 
  
 

damentos. 
Mas neste encontro, depois de tão 

grave pecado de idolatria que o Povo 
cometera, Deus revela-nos os Seus 
atributos: 

• É clemente e compassivo. Olha-nos 
com ternura e comove-se diante dos nossos 
passos errados, reconduzindo-nos ao 
caminho da salvação. 

• Paciente e misericordioso perante as 
nossas fraquezas. E anima-nos a 
recomeçar sempre, sem qualquer sombra 
de desânimo ou de medo. 

• Está sempre disponível para nos 
acolher, perdoando generosamente os 
nossos passos errados. Nenhuma situação 
da vida, nenhum pecado podem justificar o 
ter medo de Deus. 
____________________________________________ 

O Senhor desce até nós 
 

«Moisés caiu de joelhos e prostrou-se 
em adoração. Depois disse: “[...] digne-Se o 
Senhor caminhar no meio de nós. É certo 
que se trata de um povo de dura cerviz, mas 
Vós perdoareis os nossos pecados e 
iniquidades e fareis de nós a vossa 
herança”.». 

O nosso Deus não só Se nos revela 
como uma comunhão de Três Pessoas, 
mas vem até nós para nos elevar à Sua 
altura, tanto quanto isto é possível a um ser 
criado. 

Começou por criar o universo imenso e, 
fazendo parte dele a terra em que 
habitamos. Preparou-a como um berço para 
receber o menino de oiro que é, aos olhos 
de Deus, cada um de nós.   

Infundiu no primeiro par humano a vida 
divina e colocou-o em tempo de prova, para 
que livremente escolhesse Deus. 

E uma vez que os nossos primeiros pais 
não souberam guardar este tesouro da 
filiação divina, submetendo-se aos 
caprichos do demónio, a Segunda Pessoa 
da Santíssima Trindade – o Verbo – 
assumiu a nossa natureza humana com 
todas as suas limitações, para nos 
reconduzir à Sua altura.   

Pagou a nossa dívida na Cruz e enviou-
-nos o Espírito Santo – Terceira Pessoa – 
para nos ajudar no trabalho delicado da 
nossa transformação em Cristo.  

O encontro de Deus com Moisés no 
Sinai torna-se, pois, uma figura do que viria 
a acontecer na aurora dos novos tempos: 
Deus veio até nós para nos reconduzir aos 
Seus braços de Pai. 
____________________________________________ 
 

Ande aonde andar o Verão, 
há-de vir no São João (24 de Junho). 
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Deus é misericórdia 
 

Nicodemos – um homem religioso e 
socialmente importante em Israel – vai ter 
com Jesus de noite, não com receio de 
comprometer a sua situação (por respeito 
humano), ou por medo dos que se opunham 
à missão de Jesus, mas para que o Mestre 
possa dispor de tempo suficiente para o 
atender, uma vez que durante o dia estava 
sempre rodeado de pessoas. 

Deus quer a nossa eterna felicidade. 
«Disse Jesus a Nicodemos: “Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que 
acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida 
eterna.» 

O interesse que temos por uma pessoa 
mede-se, não pelas palavras belas e 
lisonjeiras, mas pelo sacrifício que estamos 
dispostos a fazer para a ajudar a resolver as 
suas dificuldades. 

Somos incapazes de abarcar com a 
nossa humilde inteligência a grandeza do 
Seu amor por nós. Encontrando-nos em 
grande necessidade, não se limitou a 
algumas diligências para nos consolar. Deu-
-Se a nós! 

Assumiu com todas as limitações a 
nossa natureza, entregou-Se por nós no 
sacrifício da Cruz e ficou connosco na 
Santíssima Eucaristia. 

Como correspondência da nossa parte 
pede-nos apenas amor, concretizado numa 
grande confiança n’Ele que nos leve a 
deixarmo-nos guiar, cumprindo a Sua 
Vontade manifestada nos Mandamentos.  
___________________________________ 

Deus faz tudo 

para nos salvar 

 
«Porque Deus não enviou o seu Filho 

ao mundo para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo por Ele.» 

Quando meditamos a história da criação 
no princípio da Sagrada Escritura, pensa-
mos inevitavelmente num casal jovem que 
espera um filho e prepara o melhor possível 
o seu acolhimento. 

Deparamos com o embelezamento da 
terra, para que o primeiro par humano 
encontre um ambiente no qual se sinta bem. 
Este pensamento é plenamente actual. 
Quantos pormenores de carinho de Deus 
encontramos no mundo, para que nos 
possamos sentir bem! Como criança 
irresponsável, o homem vai destruindo toda 
esta beleza que Deus criou. 

No campo moral esta solicitude de Deus 
continua.  Jesus Cristo deu a vida por nós  e  
 
 

 
 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“João XXI” 
–  Papa português  – 

(1276 – 1277) 
 
(. . . Continuação) 
 

Pontificado curto, mas profícuo 
 
Três anos depois, Gregório X morreu, 

sucedendo-lhe Adriano V, que, no entanto, 
vem a falecer nesse mesmo ano. Estava 
aberta a sucessão para o mais alto cargo 
eclesiástico. Pedro Hispano viria a ser eleito 
Papa numa votação pouco pacífica e repleta 
de dúvidas. Nesse mesmo ano, a 15 de 
Setembro de 1276, subiu ao trono  pontifício 
com o nome de João XXI. 

Infelizmente, o seu papado viria a ser, 
tal como o do seu antecessor, muito curto. 
Ainda assim, são muitos os que consideram 
o pontificado do único Papa português 
bastante profícuo. (Há, todavia,  estudiosos 
que defendem que São Dâmaso, que 
pontificou entre 366 e 384, era português e 
não espanhol). 

Como grande pensador que era, 
abordou os mais complexos problemas 
teológicos e dogmáticos, influenciando de 
forma determinante a cultura do seu tempo. 
Protegeu os letrados e procurou solucionar 
as diferentes doutrinas difundidas pela 
Universidade de Paris, ao mesmo tempo 
que, por outro lado, tentava obter a paz 
entre Filipe de França e Afonso de Castela. 
Depois, confirmou e ratificou a revogação 
da Constituição de Gregório X. Favorável à 
total liberdade dos cardeais durante o 
conclave,  anulou as duras decisões de 
Gregório X quanto à eleição dos Papas. 

                                             (continua ...) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Ajuda a Natureza! 
 Não destruas os bens que a Natureza 

coloca ao teu dispor, para ajudar-te a 
progredir.  

Coopera com as árvores, porque elas 
também cooperam na tua vida, na 
purificação do ar que respiras. Colabora 
com a pureza das fontes, porque elas 
fornecem água para te dessedentar o teu 
corpo. Auxilia o solo a produzir, para que o 
pão seja sempre farto na mesa de todos. 

 Ajuda a Natureza! 
____________________________________________ 

 

fundou a Igreja onde temos todos os meios 
para sermos felizes nesta vida e na outra. 
Ele poderia perguntar-nos: “Que mais 
poderia ter feito por ti que o não fizesse?” 

O Espírito Santo actua em nós 
constantemente para nos ajudar a caminhar 
para a felicidade eterna. 
___________________________________ 

Corresponder ao Amor 

de Deus 

 
«Sede alegres, trabalhai pela vossa 

perfeição, animai-vos uns aos outros, tende 
os mesmos sentimentos, vivei em paz.» 

As Três Pessoas da Santíssima 
Trindade estão verdadeiramente ao serviço 
da nossa felicidade. 

O mínimo que podemos fazer, como 
resposta, é corresponder generosamente ao 
Seu Amor. 

A oração ensinada pelo Anjo da Guarda 
de Portugal aos Pastorinhos de Fátima na 
Loca do Cabeço compendia a nossa atitude 
perante o mistério da Santíssima Trindade: 

• Adoração profunda. João Paulo II 
gostava muito de rezar na sua capela 
particular como os Pastorinhos na Loca, no 
monte, enquanto apascentavam ao rebanho 
e nos seus quartos em casa: inteiramente 
prostrado por terra. 

• Exercer o nosso sacerdócio real, 
adorando, agradecendo, pedindo pelas 
pessoas e desagravando pelos pecados, 
especialmente pelos cometidos contra a 
Santíssima Eucaristia. 

• Temos necessidade de fazer silêncio 
para ouvir o Senhor. Há um conselho que 
vem de um santo que veneramos nos 
altares e que, portanto, é pessoa autorizada 
nos caminhos da santidade: «Recolhe-te. 
Procura Deus em ti e escuta-O.» (São 
Josemaria Escrivá, Caminho). 

• Façamos o Sinal da Cruz com toda a 
devoção, oferecendo à Santíssima Trindade 
o nosso dia: pela cruz na fronte, os nossos 
pensamentos; na boca, as nossas palavras; 
e no coração, os nossos afectos e 
trabalhos.  

• Lembremo-nos, muitas vezes ao dia, 
de que somos templos da Santíssima 
Trindade. Nunca estamos sós, nem temos 
razão para o desânimo. 

• Participemos com fé, Amor e devoção 
na Celebração da Eucaristia, acção das 
Três divinas Pessoas, em união com Maria, 
Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e 
Esposa de Deus Espírito Santo. 
____________________________________________ 
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