
JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter Paroquial: 
Carvalhosa –  Eiríz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

    jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

    www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:  semanal 

N.º  568  – Ano X –  16-06-2019 

________________________ 
 

TEMPO  LITÚRGICO: 

Santíssima Trindade 

 

 

Sumário 
 

PÁGINA  –  1 

– Sumário. 
– Festa da SS. Trindade. 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Provérbios).  

PÁGINA  –  2 

– Salmo Responsorial. 
– 2.ª Leitura (Romanos). 

 PÁGINA  – 3 

– Aclamação ao Evangelho. 
– Evangelho (João). 

PÁGINA  – 4 

– Oração Universal. 
– Agenda Santoral. 
– Antífona da Comunhão.  
– Quadro da SS. Trindade. 
– Saudação e acolhimento da...  
– Deus é uma Família. 
– SS. Trindade comunhão de amor. 

PÁGINA  –  5 

– Batizados na SS. Trindade. 
– Deus em Três Pessoas.  
– Um único Deus. 
– Fé Trinitária.  
– SS. Trindade na vida diária. 

PÁGINA  –  6 

– SS. Trindade sempre. 
– Os Papas. 
– Descobrimentos (Ceuta). 
– Aniversários (parabéns). 

   – Humor.  
– Escala da semana. 
 

 

Festa da 

Santíssima 

Trindade 
(XI Domingo do Tempo Comum) 

 
Todos os Domingos são, de algum 

modo, dias da Santíssima Trindade, pois 
neles celebramos a obra do Pai Criador, 
do Filho Redentor e do Espírito Santo 
Santificador. 

Nos sete dias da criação, o primeiro 
dia foi a da criação da luz; a ressurreição 
deu-se no primeiro dia da semana; e no 
primeiro dia desceu o Espírito Santo 
sobre os Apóstolos O primeiro dia da 
semana é o dia da obra de cada uma das 
pessoas divinas 

Esta festa litúrgica da Santíssima 
Trindade só foi instituída em 1334. Esta 
solenidade não se destina a um exercício 
intelectual sobre Deus, mas a meditar 
mais fervorosamente o mistério íntimo de 
Deus. 

 
 

Antífona de Entrada 
 

Bendito seja Deus Pai,  
bendito o Filho Unigénito,  
bendito o Espírito Santo,  
pela sua infinita misericórdia. 
 

 

Primeira Leitura 
(Pr 8, 22-31) 

 

Monição:  
 

A leitura do Livro dos Provérbios fala-nos 
de Deus criador do universo. O modo de falar 
sublinha que a Criação obedece à Sabedoria 
de Deus, e isso deixa entrever o mistério 
íntimo de Deus. É um texto anterior à vinda de 
Jesus, mas já próximo do tempo da 
Incarnação. 

  

Leitura: 
 

 

Leitura do Livro dos Provérbios 
 

Eis o que diz a Sabedoria de 
Deus: 22«O Senhor me criou como 
primícias da sua actividade, antes das 
suas obras mais antigas. 23Desde a 
eternidade fui formada, desde o 
princípio, antes das origens da 
terra. 24Antes de existirem os abismos 
e de brotarem as fontes das águas, já 
eu tinha sido concebida. 25Antes de se 
implantarem as montanhas e as 
colinas, já eu tinha nascido; 26ainda o 
Senhor não tinha feito a terra e os 

campos, nem os primeiros elementos 
do mundo. 27Quando Ele consolidava 
os céus, eu estava presente; quando 
traçava sobre o abismo a linha do 
horizonte, 28quando condensava as 
nuvens nas alturas, quando fortalecia 
as fontes dos abismos, 29quando 
impunha ao mar os seus limites para 
que as águas não ultrapassassem o 
seu termo, quando lançava os 
fundamentos da terra, 30eu estava a 
seu lado como arquitecto, cheia de 
júbilo, dia após dia, deleitando-me 
continuamente na sua presença.   
31Deleitava-me sobre a face da terra e 
as minhas delícias eram estar com os 
filhos dos homens». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta que é a Primeira Leitura, atenção 
às palavras que se repetem “antes...”, 
“desde...” e “quando...” pois têm uma 
importante função poética na marcação do 
ritmo que o Leitor tem de saber dominar; o 
apogeu, o auge, o climax e ponto de chegada 
do texto é a estrofe final, após a intensificação 
emotiva marcada pela sucessão de seis vezes 
"quando...",  "... eu estava a seu lado como 
arquiteto..." 

Depois de terminada a leitura e após um 
breve lapso de tempo (3 segundos, não mais), 
o Leitor com voz vigorosa pronuncia a 
aclamação “Palavra do Senhor”. 

Exercita algumas palavras: primícias / 
brotarem (não é “botaram”) / concebida (não é 
“concedida”) / consolidava (não é “consolava”) 
/ condensava (não é “condenava”) / 
ultrapassassem / deleitando-me (não é 
“deitando-me”) / Deleitava-ma (não é deitava-
me) / e outras. 

Talvez te pareça esquisita esta recomen-
dação às palavras. Acontece que há uns 
domingos atrás, um colega Leitor, talvez por 
deficiência na visão, deturpou quatro palavras, 
originando que o sentido do texto ficasse 
completamente alterado. E é pena. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A Primeira Leitura introduz o tema da 
Trindade falando-nos do Pai, criador do 
universo. A sua obra sapiente (sábia) é 
apresentada com imagens sugestivas 
que, para serem compreendidas, preci-
sam de um breve aceno às conceções 
cosmológicas a que se inspiram. 

Os povos antigos imaginavam o 
mundo construído em três níveis: 

 – A terra onde habitam os seres 
vivos. 

– O subsolo, reino dos mortos, dos 
rios infernais e das águas obscuras dos 
abismos que alimentam as nascentes e 
os rios, e onde estão colocadas também 
as enormes colunas em que assenta a 
terra. 
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 – E, por fim, apoiado pelos «montes 
eternos» (Dt 33,15), está o plano 
superior, o céu, constituído por uma 
lâmina de cristal reluzente que contém as 
águas superiores. De cataratas que se 
abrem e fecham, Deus liberta chuvas, 
neves e orvalhos. Deste firmamento 
estão pendurados os astros, as estrelas, 
os planetas, a Lua e o Sol que se movem 
e percorrem o seu caminho por vias 
propositadamente traçadas. 

Ora, como nasceu este cosmo 
fascinante e misterioso que nos circunda 
e domina? É o que nos explica a Leitura. 

Antes de tudo, Deus fez a Sabedoria. 
O autor do livro dos Provérbios imagina-a 
como uma rapariga encantadora que o 
Senhor quer, desde sempre, ao seu lado, 
para que contemple e siga toda a sua 
atividade. É na sua presença que Ele cria 
o universo. 

Começa a sua obra por baixo da 
terra: arranja os abismos e prepara as 
nascentes abundantes que alimentam os 
rios e os mares, fixa as bases das 
montanhas, faz emergir a terra das águas 
e forma os campos, enquanto a Sabe-
doria está sentada a seu lado e o admira 
maravilhada.  

Depois ordena os céus com as 
nuvens, põe um círculo no horizonte para 
separar as águas que se encontram por 
cima do firmamento das que estão no 
abismo e estabelece um limite para o 
mar. 

A cena com que termina a Leitura é 
deliciosa e evoca o juízo de Deus no final 
da obra criadora: «Deus vendo a sua 
obra, considerou-a muito boa» (Gn 1,31). 

Há uma grande explosão de felici-
dade. A Sabedoria afirma ter-se alegrado 
durante todo o tempo, cheia de júbilo 
diante de Deus, deleitando-se continua-
mente com a sua presença. Por fim, 
manifesta o seu desejo de ficar na terra 
para sempre, porque a sua delícia é estar 
com os filhos dos homens. 

Que significam estas imagens? 
Quando se reflete sobre o que 

acontece no mundo, acerca das 
catástrofes, das atrocidades que são 
cometidas, é fácil que sejamos não só 
tocados, mas muitas vezes atormentados 
pela dúvida de que o universo seja fruto 
do acaso, que seja tudo apenas 
confusão, que nada faça sentido. 
      A Leitura garante: a criação saiu das 
mãos de um Pai providente e sábio; 
durante toda a sua atividade Ele foi 
sempre assistido pela sua Sabedoria; a 
criação responde a um projeto de amor, 
mesmo se a inteligência do homem nem 
sempre o consegue entender. Somos 
como crianças diante de uma catedral em 
construção. Quem entra num estaleiro vê 
apenas desordem, material acumulado, 

montes de areia, barras de ferro, tábuas, 
tijolos, latas, martelos e pregos espalha-
dos um pouco por todo o lado. Só no 
final, quando a obra está terminada, é 

que se entende que também aquilo que 
parecia só confusão, na realidade fazia 
parte de um projeto sapiente de um hábil 
arquiteto. 

Ter fé em Deus Pai – é a mensagem 
da Leitura – significa acreditar que Ele fez 
tudo com sabedoria e amor. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 8, 4-9 

  

Monição: 
 

“Ó Senhor, nosso Deus!” O rei David 
escreveu este salmo de louvor e de adoração, 
porque tinha o costume de contemplar os céus 
e ver sua imensidão. Entusiasmado com a 
glória de Deus, visível no firmamento celeste, 
exclama: “Quando contemplo os céus, obra 
das Vossas mãos, a lua e as estrelas que lá 
colocaste!”  

Com este salmo louvamos, adoramos e 
agradecemos a bondade de Deus nosso Pai 
que “se ocupa de nós, se lembra de nós e nos 
deu poder sobre todas as criaturas!” 

Cantemos: Como sois grande em toda a 
terra Senhor nosso Deus! 

  

Refrão:  
      
 COMO SOIS GRANDE EM TODA A TERRA, 
 SENHOR, NOSSO DEUS! 

  
 

Quando contemplo os céus, obra das   
      vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes, 
que é o homem para que Vos lembreis   
      dele, 
o filho do homem para dele Vos  
      ocupardes? 

 
Fizestes dele quase um ser divino, 
de honra e glória o coroastes; 
destes-lhe poder sobre a obra das vossas  
      mãos, 
tudo submetestes a seus pés: 

 
Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 
e até os animais selvagens, 
as aves do céu e os peixes do mar, 
tudo o que se move nos oceanos. 

 

 

Segunda Leitura 
(Rm 5, 1-5) 

 
Monição: 

 
Reconciliados com o Pai, justificados por 

Jesus, o Espírito Santo faz de nós filhos 
adotivos e por isso, podemos clamar: “Abbá, ó 
Pai!” 

 

Leitura: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 1Tendo sido justificados 
pela fé, estamos em paz com Deus, por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, 2pelo qual 
temos acesso, na fé, a esta graça em 
que permanecemos e nos gloriamos, 
apoiados na esperança da glória de 
Deus. 3Mais ainda, gloriamo-nos nas 
nossas tribulações, porque sabemos 
que a tribulação produz a constân-
cia, 4a constância a virtude sólida, a 
virtude sólida a esperança. 5Ora a 
esperança não engana, porque o amor 
de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado. 

 

Palavra do Senhor 
 

 
Recomendação aos Leitores: 

 

Esta Leitura é composta por apenas três 
frases. São frases longas que requerem muito 
treino de controlo de respiração.    

Atenção à progressão do 2.º período: 
"tribulação-constância; constância-virtude; 
virtude-esperança". Também aqui, após este 
crescendo a resolução (o mais importante) 
vem na última frase, que requer uma 
articulação apurada. 

Atenção também a uma ou outra palavra 
que notes ser mais difícil de pronunciar e 
exercita-a. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Depois de ter criado com sabedoria o 
universo, Deus não considerou concluída 
a sua obra. Não se retirou para o céu 
abandonando a si mesmos o mundo e as 
pessoas. 

Os nossos raciocínios levam-nos a 
afastar Deus do nosso mundo, a colocá-     
-lo num ponto onde não pode chegar a 
nossa impureza. «Pois que me atrevi a 
falar ao meu Senhor, eu que sou apenas 
cinza e pó» - diz Abraão (Gn 18, 27). 
      O Deus que se revela desde as 
primeiras páginas da Bíblia é, pelo 
contrário, surpreendente, não só não 
considera que a sua santidade esteja em 
perigo pelo contacto com as suas 
criaturas, mas manifesta uma necessi-
dade irresistível de estar neste mundo. 
Ele acaricia o homem enquanto o plasma 
(cria) com o pó do solo e sopra nele o seu 
próprio sopro de vida (Gn 2,7), depois 
desce do céu e passeia a seu lado no 
jardim com a brisa da tarde (Gn 3, 8). 

Tudo isto para preparar a grande 
surpresa a que também a Primeira 
Leitura  nos  introduziu:  A  Sabedoria  de  
_________________________________________  
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Deus não só não tem medo de se 
contaminar, mas «alegra-se por estar 
sobre a terra e põe as suas delícias entre 
os filhos do homem». 

Na plenitude dos tempos, a Sabedoria 
de Deus veio «visitar-nos do alto», 
tornou-se uma de nós. 

Este Deus feito homem é o Filho, a 
imagem perfeita do Pai. É Ele a Sabedo-
ria de que se falava na Primeira Leitura. 

Por que é que Deus entrou na nossa 
história? 

Di-lo o segundo texto bíblico (2.ª 
Leitura) que nos é proposto hoje: Ele in-
terveio para nos justificar, mediante a fé 
em Jesus; por isso, nos gloriamos, 
apoiados na esperança da glória de 
Deus. Que significa isto? 

Perante os seus semelhantes, as 
pessoas orgulham-se das suas capacida-
des, da sua força, da sua riqueza, dos 
seus sucessos. Mas, perante Deus, de 
que se podem orgulhar? A esta pergunta 
há quem responda: podem apresentar as 
suas boas obras. Comportando-se bem 
Ele olha-os com complacência (bondade); 
comportando-se mal Ele indigna-se e 
inflige castigos. Pois é, mas respondem 
mal,  porque o Filho veio a este mundo 
para anunciar uma mensagem inaudita, 
uma boa nova surpreendente, incrível:  o  
Pai  decidiu «justificar», isto é, tornar 
justas todas as pessoas de modo 
absolutamente gratuito, sem considerar 
os seus méritos. 

O orgulho do homem não são as suas 
obras boas, mas algo de infinitamente 
mais sólido e mais seguro: o amor 
incondicional de Deus. 

Isto não significa que Deus cobrirá, 
fará de conta que não vê os nossos 
pecados. Esta não seria uma salvação. 
Deus torna justas todas as pessoas 
porque, deixando-as sempre livres, 
consegue, com o seu amor, mudar o 
coração delas e fazer com que se tornem 
boas. 

Tomemos como exemplo o comporta-
mento de uma mãe: mesmo se o filho 
recusa a comida e teima em manter a 
boca fechada, ela não se desencoraja, 
não se resigna diante dos caprichos do 
pequerrucho e com beijos e carícias 
consegue sempre obter que o filho se 
nutra com aquilo que o faz crescer. Não 
se pode pensar que o amor omnipotente 
de Deus seja mais débil do que o de uma 
mãe. 

Se olhar apenas para si próprio, o 
homem tem uma só coisa de que se 
gabar: as próprias tribulações. Este olhar 
– diz Paulo – não deve lançar no descon-
forto, mas abrir à confiança no amor de 
Deus e suscitar uma esperança que, 
certamente, nunca será defraudada. 

Ter fé em Deus significa acreditar que 
Ele ama o homem ao ponto de partilhar 
com Ele a precariedade e a fragilidade da 
vida; significa cultivar a esperança de que 
este amor infinito pode registar algum 
insucesso momentâneo, mas nunca uma 
derrota definitiva. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(cf. Ap 1, 8) 

  

Monição: 
 

Somos filhos de Deus! Cantemos com 
alegria: Glória a Deus Pai, Criador; glória a 
Deus Filho, Redentor; glória ao Espírito Santo, 
Deus de Amor. 

“Glória ao Deus que é, que era e que há-     
-de vir. Aleluia”  

 

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 16, 12-15) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 12«Tenho ainda muitas coisas 
para vos dizer, mas não as podeis 
compreender agora. 13Quando vier o 
Espírito da verdade, Ele vos guiará para a 
verdade plena; porque não falará de Si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e 
vos anunciará o que está para vir. 14Ele Me 
glorificará, porque receberá do que é meu e 
vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai tem é 
meu. Por isso vos disse que Ele receberá 
do que é meu e vo-lo anunciará». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário ao Evangelho: 

É a quinta vez que, no Evangelho de 
João, Jesus promete enviar o Espírito e 
afirma que será Ele a realizar o projeto do 
Pai. Sem a sua obra as pessoas nunca 
seriam capazes de acolher a salvação. 

O trecho inicia com as palavras de 
Jesus: «Tenho ainda muitas coisas para 
vos dizer, mas não as podeis compre-
ender agora». Esta frase poderia sugerir 
a ideia de que Jesus, tendo vivido poucos 
anos, não teria tido a possibilidade de 
transmitir toda a sua mensagem. Então, 
para não deixar a meio a sua missão, 
interrompida bruscamente pela morte, 
teria enviado o Espírito para ensinar o 
que faltava. 

Não é este o significado. 
Jesus afirmou claramente que não 

tem outras revelações a fazer: «Vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai» 
(Jo 15, 15) e no Evangelho de hoje diz 

que o Espírito não acrescentará nada ao 
que Ele já disse: «Não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido 
e vos anunciará o que está para vir». Não 
tem a tarefa de integrar ou ampliar a 
mensagem, mas de iluminar os discípulos 
para que compreendam, de modo 
correto, o que o Mestre ensinou. 

A razão pela qual Jesus não explica 
tudo, não é a falta de tempo, mas a 
incapacidade dos discípulos em «aguen-
tar o peso» da sua mensagem. Do que se 
trata? Qual é o argumento demasiado 
«pesado» para as suas débeis forças? 

É o peso da cruz. Através das 
explicações e raciocínios humanos é 
impossível chegar a entender que o 
projeto de salvação de Deus passa 
através do fracasso, da derrota, da morte 
do seu Filho às mãos dos ímpios; é 
impossível entender que a vida apenas 
se alcança através da morte, através do 
dom gratuito de si. Esta é a «verdade 
plena», muito pesada, impossível de 
aguentar sem a força comunicada pelo 
Espírito. 

Na Primeira Leitura consideramos o 
projeto do Pai na criação, na segunda foi-   
-nos explicado que este projeto é 
realizado pelo Filho, mas não sabíamos 
ainda que o caminho que leva à salvação 
não só seria esquisito, mas completa-
mente absurdo. Esta é a razão pela qual 
é necessária a obra do Espírito. Só Ele 
pode levar-nos a aderir ao projeto do Pai 
e à obra do Filho. 

Ele anunciar-vos-á o que está para 
vir. Não se trata – como afirmam as 
Testemunhas de Jeová – das previsões 
sobre o fim do mundo, mas das implica-
ções concretas da mensagem de Jesus. 
Não basta ler o que está escrito no 
Evangelho, é necessário aplicá-lo às 
situações concretas do mundo de hoje. 
Os discípulos de Cristo nunca se 
enganarão nestas interpretações se   
seguirem   os   impulsos   do   Espírito, 
porque é Ele quem está encarregado de 
«guiar para a verdade». 

A quem se revela o Espírito? 
Todos os discípulos de Cristo são 

instruídos e guiados pelo Espírito: 
«Quanto a vós, a unção que dele 
recebestes permanece em vós, e não 
tendes necessidade de que ninguém vos 
ensine... permanecei nele, de acordo com 
o que Ele vos ensinou» ( 1 Jo 2, 27). 

Nos Atos dos Apóstolos, um episódio 
mostra o modo e o contexto privilegiado 
em que o Espírito gosta de se manifestar. 

Em Antioquia, enquanto os discípulos 
estão reunidos para celebrarem o culto 
do Senhor, o Espírito «fala», revela os 
seus projetos, o seu querer, as suas 
escolhas (Act 13, 1-2). Oração, reflexão,  
 
__________________________________________  
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meditação da Palavra, diálogo fraterno 
criam as condições que permitem ao 
Espírito revelar-se. Ele não faz cair 
milagrosamente do céu as soluções, não 
reserva as suas iluminações a algum 
membro privilegiado, não se substitui aos 
esforços do homem, mas acompanha a 
procura apaixonada da vontade do 
Senhor que os discípulos fazem juntos. 

Era por este motivo que, na Igreja 
primitiva, cada um era convidado a 
partilhar com os irmãos aquilo que, 
durante o encontro comunitário, o Espírito 
sugeria para a edificação de todos (1 Cor 
14). 

Ele me glorificará. Glorificar para nós 
significa aplaudir, exaltar, incensar, ser 
alvo de aprovações. Jesus não precisa 
destas honras. 

Ele é glorificado quando se atua o 
projeto de salvação do Pai: o mau torna-     
-se justo, o miserável recebe uma ajuda, 
quem sofre encontra conforto, o infeliz 
volta a esperar e a acreditar na vida, o 
aleijado volta a levantar-se e o leproso é 
purificado. Jesus glorificou o Pai porque 
fez a obra de salvação que lhe tinha sido 
confiada. 

O Espírito, por sua vez, glorifica 
Jesus porque abre as mentes e os 
corações das pessoas ao seu Evangelho, 
dá-lhes a força para amarem também os 
inimigos, renova as relações entre elas e 
cria uma sociedade fundada sobre a lei 
do amor. Esta é a glória do Pai, do Filho e 
do Espírito:  um mundo em que todos 
sejam seus filhos e vivam felizes! 
 

 

Oração Universal 

 
1 –   Pela santa Igreja de Deus verdadeiro, 

que se estende por todo o universo, 
para que seja revelação do seu mistério, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
2 –  Pelos homens ofendidos e humilhados 

e pelos que sofrem a doença e a solidão, 
para que encontrem quem os ajude, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 

3 –  Por todos os que, como nós, adoram o Deus    
             único, 

especialmente os judeus e os muçulmanos, 
para que o Espírito os leve à verdade plena, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 

4 –  Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria 
de verem no homem quase um ser divino, 
para que defendam e promovam sempre a sua       
      dignidade, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
5 –  Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, 

para que a Palavra e o pão da vida 
as façam crescer na unidade, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 19 – S. Romualdo (Abade). 

Dia 20 – Santíssimo Corpo e Sangue          
               de Cristo 
 

 

 

Antífona da Comunhão 

 

Porque somos filhos de Deus,  
Ele enviou aos nossos corações  
      o Espírito do seu Filho,  
que clama: Abba, Pai. 
 

 

 

Quadro da SS. Trindade 
  

Conheço uma capela onde existe um 
quadro maravilhoso, representando a 
Santíssima Trindade: Vemos Deus Pai, 
sentado, com os braços abertos, 
recebendo Jesus morto, estendido num 
lençol, segurado pelos Anjos. O Espírito 
Santo, em forma de pomba está junto ao 
coração do Pai e próximo da cabeça de 
Jesus, deitado no colo de Seu eterno Pai. 
O rosto sereno de Deus Pai irradia uma 
bondade infinita. Os seu olhos estão 
abertos, como que olhando para todos os 
seus filhos de todos os tempos e lugares. 
Os seus lábios, também abertos, 
parecem produzir aquelas palavras 
reveladoras do seu Amor infinito: “Deus 
Pai amou tanto o mundo que lhe deu o 
Seu Filho Unigénito.” (Jo 3,16) 

 
 

Saudação e acolhimento 

SS. Trindade 
 

Habitualmente iniciamos a Eucaristia 
com as palavras de São Paulo aos 
Coríntios: “A graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.” (2 Cor. 13.13) Com esta sau-
dação professamos a fé no mistério da 
Santíssima Trindade. Todos os Domingos 
rezamos: Creio em um só Deus. A fé 
cristã ensina que há um só Deus que Se 
revelou como “Um Deus cheio de 
misericórdia, cheio de clemência, cheio 
de bondade e cheio de fidelidade.» (Ex 
34, 6) 

Deus nosso Pai “é rico em miseri-
córdia” (Ef 2,4). “Jesus Cristo é o rosto da 
misericórdia do Pai. Tal misericórdia 
tornou-se visível em Jesus de Nazaré, 
nascido da Virgem Maria para nos 
revelar, de modo definitivo com a sua 
palavra, os seus gestos e toda a sua 
pessoa, a misericórdia de Deus… Com o 
olhar fixo em Jesus e no seu rosto 
misericordioso, podemos contemplar o 

amor da Santíssima Trindade, o mistério 
do amor divino na sua plenitude.” (Papa 
Francisco, o Rosto da misericórdia 1;8) 

  
 

 

Deus 
é uma Família 

Jesus revela-nos o mistério de Deus, 
utilizando uma linguagem familiar: 
“Quando orardes dizei: “Pai Nosso!” (Mt 
6, 9) Afirma ser Filho de Deus e identifica-   
-se com Ele: “Quem me vê a Mim, vê o 
Pai!” (Jo 14, 9) “Eu e o Pai somos um só!” 
(Jo 10, 30). Jesus promete-nos o Espírito 
Santo. Diz-nos que o Espírito Santo será 
para nós um Advogado que nos defende 
e um Mestre que nos confirmará na 
verdade plena. Deus é uma família: “O 
nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, 
não é solidão, mas uma família, dado que 
tem em si mesmo, paternidade, filiação e 
a essência da família que é o amor. Este 
amor na família divina é o Espírito Santo. 
(Papa Francisco, A Alegria do Amor, 11).  

 
 

 

SS. Trindade 

Comunhão de amor 
 

O Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai 
e faz sempre a vontade de Seu Eterno 
Pai. Tudo o que é do Pai, pertence ao 
Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito 
Santo sobre os Apóstolos: “O Paráclito, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome vos ensinará todas as coisas! (Jo 
14, 26) “Quando vier o Paráclito, que Eu 
vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da 
verdade, que procede do Pai, Ele dará 
testemunho de mim.” (Jo 15, 26) Diz-nos 
também que Deus Pai nos ama! “O 
próprio Pai vos ama, porque vós Me 
amastes e acreditastes que Eu saí de 
Deus.” (J0 16, 27)   

O Apóstolo São João foi uma 
testemunha privilegiada desta comunhão 
de amor divino! Conviveu com Jesus. 
Ouviu a Voz do Pai, no monte Tabor. Viu, 
ouviu e escreveu acerca do Amor de 
Deus, que se manifestou em Cristo 
Jesus: “Deus é Amor. Nós conhecemos o 
Amor que Deus nos tem e acreditamos 
nele. Quem ama permanece em Deus e 
Deus permanece nele, porque Deus é 
Amor.” (1 Jo 4, 8.16). Que consolação 
para nós: “Vede que admirável amor o 
Pai nos consagrou! Somos filhos e somo-     
-lo de facto.” (1 Jo 3,1). 
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Batizados 

 na SS. Trindade 
 

São Paulo também nos ajuda a 
compreender o Mistério da Santíssima 
Trindade: Deus manifestou o seu amor 
infinito e destinou-nos a tomar parte 
nessa comunhão de amor. Que alegria 
sabermos que Deus derrama o Seu amor 
nos nossos corações pelo Espírito Santo: 
“Deus enviou o seu Filho ao mundo para 
nos tornar seus filhos adotivos. E porque 
somos filhos, Deus enviou aos nossos 
corações o Espírito de seu Filho, que 
clama «Abba, Pai». (Gal 4, 4.5-6) 

Pelo Batismo nascemos de novo, 
tornamo-nos “filhos muito amados”, 
ficamos a pertencer à grande família dos 
filhos de Deus. Os cristãos são batizados 
«em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo» (Mt 28, 19). Na cerimónia do 
Batismo, respondem por três vezes «Sim, 
creio» à tríplice pergunta com que são 
interpelados: credes em Deus Pai, credes 
em Jesus, credes no Espírito Santo? 
“Sim, Creio.” Acreditamos em Deus Pai, 
Criador, em Deus Filho, Redentor, no 
Espírito Santo de Amor. Jesus ensina: 
“Vós sois todos irmãos. Um só é o vosso 
Pai, o Pai Celeste.” (Mt 23, 8.9). Em 
comunhão com toda a Igreja, rezemos 
com filial alegria: “Bendigamos o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo; louvemo-l’O e 
exaltemo-l’O para sempre.” Bendito 
sejais, Senhor nosso Deus e nosso Pai. A 
Vós a honra, a glória e o louvor, agora e 
para sempre! Amem! Aleluia! 

 
 

 

Deus em Três 

Pessoas 

Este domingo está colocado depois 
das festas da Páscoa: isso pode ajudar-       
-nos a perceber que só através da vida 
de Jesus Cristo é que chegámos ao 
conhecimento da Santíssima Trindade. 
Não conhecemos este mistério de Deus 
pela filosofia, mas unicamente pela obra 
de Jesus.* 

Por outro lado, o facto de esta festa 
da Santíssima Trindade estar no recome-
ço do Tempo Comum deve ajudar a 
compreender que a Santíssima Trindade 
é a fonte primeira e o fim último de toda a 
história do mundo e da nossa vida 
humana 

Sem os factos históricos passados 
com Jesus e as palavras ouvidas na 
Anunciação do Anjo, no Batismo no 
Jordão, na Transfiguração no Tabor, na 
última Ceia, na ordem final de Jesus de 
batizar todos os povos em nome do Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo», nunca 
poderíamos chegar ao conhecimento do 
mistério íntimo de Deus. Teríamos ficado 
na fé em um só Deus, sem mais 
explicações, como acontece com os 
Judeus e os Muçulmanos. O mistério da 
Santíssima Trindade é especificamente 
cristão e define a nossa fé. 

As palavras de Jesus, mantendo 
rigorosamente a fé num só Deus, deram-            
-nos a conhecer um pouco do mistério 
íntimo de Deus. Dizemos que Deus é 
comunidade, que é família, que «há em 
Deus três pessoas». 

 
 

 

Três pessoas divinas 

Um único Deus 

A Bíblia, porém, não pretende 
explicar o mistério íntimo de Deus, até 
porque isso seria impossível para nós, 
mas revela somente o que Deus fez por 
nós e é, nessa ação salvadora, que 
percebemos a existência de cada uma 
das pessoas divinas (Catecismo da Igreja 
Católica N. 236). 

Deus é chamado Pai enquanto 
criador do mundo e, mais ainda, 
enquanto acompanha a história do 
mundo com uma ternura que podemos 
dizer de pai e de mãe (Catecismo da 
Igreja, N. 238 e 239). 

Jesus revelou ainda que Deus é Pai 
num sentido íntimo e inédito: é Pai de 
Jesus num sentido único, e Jesus é Filho 
de modo único (Catecismo da Igreja, N. 
240). 

Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia 
o envio de um «outro» Consolador, o 
Espírito, como outra pessoa divina em 
relação ao Pai e ao Filho. E esse envio, 
após a glorificação de Jesus, revela em 
plenitude o mistério da Santíssima 
Trindade (Catecismo da Igreja, N. 240-
244). 

A Igreja explica que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo não são três princípios das 
criaturas, mas um só princípio (Concílio 
de Florença em 1442). No entanto, cada 
pessoa divina realiza a obra comum 
segundo a sua propriedade pessoal 
(Catecismo da Igreja Católica, N. 258). 

 
 

 

Fé trinitária 

No decurso dos primeiros séculos, a 
Igreja preocupou-se com formular mais 
explicitamente a fé trinitária, tanto para 
aprofundar a sua inteligência como para a 
defender contra os ataques que a 
deformavam. Para a formulação do 
dogma da Trindade reuniu concílios e 
teve de empregar palavras da cultura 

humana, tais como «substância», 
«pessoa», «relação», «essência» e 
«natureza». É uma linguagem técnica, 
fria, mas que foi necessária naquele 
tempo e ainda hoje é útil. Essa linguagem 
vai usar-se no prefácio da missa de hoje, 

O termo «Trindade» nunca foi usado 
por Jesus, nem aparece na Bíblia, tal 
como não aparece a palavra «Missa», 
nem a palavra sustância nem a palavra 
natureza. São termos criados mais tarde 
para tentar explicar alguma coisa. A 
palavra «pessoa» não tem aqui o 
significado das suas formas físicas da 
pessoa humana. Precisamos de nos 
libertar dessa carga física para podermos 
dizer que em Deus há três pessoas sem 
ser um grupo como nós. 

A Bíblia usa claramente as palavras 
Pai, Filho e Espírito Santo, e de cada 
uma diz sempre «o» Pai, «o» Filho, «o» 
Espírito Santo. Foi assim que Jesus 
ordenou aos Apóstolos: ide por todo o 
mundo e batizai «em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo». 

Reparemos que não se diz «nos 
nomes de», porque não há mais que o 
Deus verdadeiro e único Pai omnipotente, 
Filho unigénito e Espírito Santo. 
(Catecismo da Igreja, N. 233). 

 
 

 

SS. Trindade  

na vida diária 

Na sua vida diária, a Igreja usa umas 
vezes os termos da Bíblia, outras os 
termos da reflexão dos concílios. Na 
Missa de hoje irá usar-se, provavelmente, 
os termos da Bíblia e no prefácio irá usar-      
-se os ternos dos concílios.  

Os santos usam as palavras da Bíblia 
– Pai, Filho e Espírito Santo. Foi assim 
que rezou o Anjo de Portugal em Fátima 
em 1916 a preparar as aparições, e é 
assim que nós rezamos ao recitar o terço, 
e ao fazer no Sinal da cruz. 

Na nossa vida pessoal, começamos a 
professar a fé e a unir-nos à Santíssima 
Trindade no dia do nosso Batismo. E será 
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo que o sacerdote aspergerá o nosso 
corpo antes da sepultura. 

 
 

SS. Trindade sempre 
 

a) – Todas as orações da Missa e dos 
Sacramentos se concluem invocando, por 
meio de Jesus, a Santíssima Trindade. 

b) – Começamos e terminamos o 
nosso dia fazendo o Sinal da Cruz porque 
vimos e vamos para a Santíssima Trinda- 
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de como a fonte e fim de toda a vida. 

c) – A oração dos salmos termina 
sempre pela invocação da Santíssima 
Trindade. 

d) – Cada mistério do terço conclui-se 
invocando a Santíssima Trindade. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Pio XII” 

(1939  –  1958) 

(…continuação) 

Em 1894, o jovem Pacelli fez um 
retiro num mosteiro dos arredores de 
Roma e, quando regressou a casa, 
anunciou aos pais que queria ser padre.  
Pacelli começou os seus trabalhos 
apostólicos na igreja de Santa Maria 
Vallicella, integrando um grupo juvenil.  

Desde muito jovem mostrou uma 
grande dedicação aos estudos e, mercê 
de uma excelente memória e uma vida 
bastante disciplinada, tornou-se um 
estudante exemplar em Roma, tendo-se 
licenciado em Teologia. 

Aos 23 anos tornou-se sacerdote e 
dois anos depois ocupou o cargo de 
diplomata romano. Entre 1904 e 1916, 
assistiu o cardeal Gasparri na codificação 
do Direito Canónico e no ano seguinte, 
em plena I Guerra Mundial, foi nomeado 
núncio apostólico na Baviera pelo Papa 
Bento XV. Durante 1908, o Papa Pio X 
deu-lhe a oportunidade de lecionar na 
Academia dos Nobres. 

Na Baviera tornou-se uma grande 
ajuda para o Papa Bento XV e deu 
mostras de ser um grande pastor.  
Posteriormente foi núncio na Alemanha 
na República de Weimar, até 1929, ano 
em que no mês de Dezembro foi elevado 
a cardeal pelo Papa Pio XI e no ano 
seguinte nomeou-o secretário de Estado. 

 

                                      (continua…) 
 

 

Descobrimentos 

portugueses – 2 

_______________ 

CEUTA – enquadramento  
 

(…continuação) 
 

Com pouca mais de 1 milhão de 
habitantes, Portugal era um país pobre e 
pouco povoado, com a população a 
dividir-se entre clero, nobreza e povo. A 
crise da sucessão e a consequente 
guerra com Castela (1383-1385) deixa-

ram o reino enfraquecido. Não havia 
cereais, escasseava metal para cunhar 
moeda e muitos alimentos eram impor-
tados. O resto da Europa enfrentava 
igualmente uma grave crise económica. 
D. João I entendeu que era necessário 
lutar pela prosperidade do país, procu-
rando riquezas e produtos que por cá não 
existiam. Por isso, o seu objetivo foi 
expandir Portugal para lá das fronteiras. 

Desta forma, dava-se, assim, início 
ao plano de expansão marítima e às 
descobertas: o grande projeto de Portu-
gal. E a tomada da cidade de Ceuta foi o 
primeiro passo! 

É certo que alguns portos do Norte de 
África tinham já sofrido invasões cristãs 
passageiras, nomeadamente nos séculos 
XII e XIII, mas nenhuma tivera sucesso. 

A conquista de uma cidade no Norte 
de África, em pleno território árabe, era 
algo que nenhum país da Europa alguma 
vez alcançara. A zona era apetecível, já 
que era um ponto da maior importância 
económica, pois por lá passavam duas 
grandes rotas de ouro: do interior africano 
e do Oriente, ambas controladas por 
mercadores muçulmanos. Também as 
rotas dos mercadores italianos passavam 
por aquele território. Era igualmente muito 
tentador controlar a entrada e saído do 
mar Mediterrâneo e, finalmente, levar a fé 
cristã junto dos mouros.      (continua…) 

 
 

Aniversários 
 

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

– Carla Sousa e Filipa Moreira, 
mãe e filha respetivamente, ambas da 
Paróquia de Carvalhosa e ambas de 
parabéns, curiosamente, amanhã, segun-
da-feira, dia 17 de Junho. 

À Carla e à Filipa, o Jornal do Leitor 
vem desejar muitas felicidades. 

 
 

H u m o r 
 

Secretárias 
 

Um homem telefona para o escritório 
de um grande amigo e é atendido pela 
sua nova secretária: 

– Estou sim? 
– Eu queria falar com o Paulo! 
– O Paulo está na casa de banho! 

Quer deixar recado? 
Para ajudar o amigo ele resolve 

aconselhar a moça: 
– Olhe, não leve a mal, mas não fica 

bem dizer que ele está na casa de 
banho… 

– O que é que digo então? – 
perguntou ela, ingénua. 

– Diga que ele está numa reunião! 

Alguns dias depois ele volta a ligar 
para o amigo e a moça volta a atendê-lo. 

– O Paulo está? – perguntou ele. 
– Ele está numa reunião! 
– Sabe se ele vai demorar? 
– Olha, pelo jeito que ele passou aqui 

contorcendo-se… acho que o negócio 
ainda vai levar um bom tempo… 

 
 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Graça 

Coelho 

Joaquim 

Mendes 

1.ª Leitura 
António 

Dias 

José M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Paula 

Carvalho 

Glória 

Martins 

Oraç Univ. 
Graça 

Coelho 

Joaquim 

Mendes 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Raquel 

Silva 

Rita 

Meireles 

2.ª Leitura 
Solange 

Sousa  

Salomé 

Nóbrega 

Oração 
Universal 

Jorge  

David 

Sónia 

Raquel 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Mariana 

Lopes 

Telma 

Sousa 

2.ª Leitura 
Nelson 

Gomes 

Adelino 

Sousa 

Oração 
Universal 

Núria 

Brandão 

Brazinda 

Fernandes 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Miguel 

Fonseca 

Luísa 

Abreu 

1.ª Leitu. 
Miguel 

Fonseca 

Helena 

Martins 

2.ª Leitu. 
Vera  

Neto 

Manuel 

Bessa 

Orç. Fiéi. 
Cristina 

Ferreira 

Luísa 

Abreu 
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