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PRIMEIRA QUEDA 

«Cai Jesus ao peso do madeiro… Nós, pela 

atração das coisas da terra. Prefere vir-se 

abaixo a soltar a Cruz. Assim sana Cristo o 

desamor que nos derruba» 

                      (Mons. J. Escrivá, ‘Via Sacra’) 

 

II 

Caímos sem ver  

que vamos caindo  

e é sempre sem ver  

que vamos descendo  

ao fundo do poço,  

do lixo, da lama;  

ao fundo do lado imundo do mundo  

que a todos nos chama. 

 

Caímos depressa  

ou bem devagar.  

E és Tu quem lá está  

para nos levantar! 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

Santíssima Trindade 

Deus revelou-nos tudo e só o que é 

necessário para a nossa felicidade na 

terra e no Céu. Ao revelar-nos o Mistério 

da Santíssima Trindade ensinou-nos 

que Deus é uma Comunhão no Amor de 

Três Pessoas e que a Ele é o nosso 

prémio eterno no Paraíso. 

Ao recordar este mistério no 

recomeça do Tempo Comum ajuda-nos 

a rejuvenescer a nossa coragem na luta 

diária pela santidade pessoal.  

O nosso Deus, o melhor dos 

pedagogos, esperou pacientemente a 

ocasião oportuna para nos revelar este 

mistério. 

A Solenidade que hoje celebramos 

não é um convite a decifrar o mistério 

que se esconde por detrás de “um Deus 

em três pessoas”; mas é um convite a 

contemplar o Deus que é amor, que é 

família, que é comunidade e que criou 

os homens para os fazer comungar 

nesse mistério de amor. 

 
 

«O Senhor, o Senhor é um Deus clemente 

e compassivo, sem pressa para Se 

indignar e cheio de misericórdia  

e fidelidade» 

(Ex 34, 6) 

Introdução 

Em que Deus acreditas? 

Não é suficiente acreditar em Deus, 

convém verificar em que Deus se 

acredita. 

Os muçulmanos professam a sua fé 

em Alá, o criador do céu e da terra, 

aquele que governa do alto, que 

estabeleceu prescrições justas e 

proibições santas, e está atento de 

modo a premiar quem as observa e a 

punir os transgressores. Não concebem 

que ele se abaixe ao nível das pessoas 

e que possa descer para as encontrar e 

dialogar com elas. Pois bem: é este o 

Deus em que acreditamos? 

Numa determinada tribo africana, 

invoca-se Deus somente no período de 

seca – considera-se que a chuva 

dependa dele – enquanto que para as 

outras necessidades, recorre-se aos 

antepassados. Não está sequer em 

questão se Deus se interessa pelas 

doenças, pelas desgraças, pelas 

colheitas dos campos, pelas coisas dos 

homens. Será talvez este o nosso 

Deus? 

A estas perguntas damos 

certamente respostas negativas; mas 

ponhamos as seguintes questões: que 

imagem de Deus se esconde por detrás 

da convicção – ainda muito difundida – 

de que, no dia do juízo, o Senhor 

avaliará com severidade a vida de cada 

pessoa? A quem recorrem habitual-

mente os cristãos, nos momentos difí-

ceis, para pedirem graças? Temos que 

o reconhecer: adoramos um Deus que 

conserva ainda muitas das carate-

rísticas das divindades pagãs, 

suscetíveis, severas, distantes. 

A festa de hoje – introduzida já muito 

tarde no calendário litúrgico (por volta 

de 1350, séc. XIV) – oferece a 

oportunidade, através da reflexão da 

palavra de Deus, de purificar a imagem 

que fizemos dele, e de descobrir os 

lineamentos novos e surpreendentes do 

seu rosto.  

     – Mostra-me, ó Senhor, o teu rosto. 

 
 

Antífona de Entrada 

Bendito seja Deus Pai,  

bendito o Filho Unigénito,  

bendito o Espírito Santo,  

pela sua infinita misericórdia. 
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Primeira Leitura 
(Ex 34, 4b-6.8-9) 

 
MONIÇÃO: 

 

O Senhor apresenta-se no êxodo como o 

Deus da comunhão e da aliança, apostado 

em estabelecer laços familiares com o 

homem. Ele é 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: 
 

 

Repara que, neste texto, há uma palavra 

que se repete 9 vezes: é a palavra “Senhor”. 

Certamente conheces bem esta palavra, 

porque todos os domingos a pronuncias. 

Mas a repetição pode esvaziar a força 

semântica e até acústica da palavra. Toma 

cuidado nisso.  

Depois de terminada a proclamação da 

Leitura e após um breve espaço de tempo (3 

a 4 segundos, não mais), olhas a assembleia, 

elevas um pouco o tom da voz e pronuncias 

a aclamação final “Palavra do Senhor”, mas 

sem deixar cair a voz em “Senhor”. 

Exercita as palavras: indignar / prostrou-   

-se / digne-Se / cerviz / iniquidades (o “u” 

também se lê) / e outras. 
 

 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

Na Bíblia são referidas muitas vezes 

as palavras pronunciadas por Deus. Já 

no início do livro do Génesis, Ele 

começa a falar, mas é preciso esperar 

pelo final do livro do Êxodo para 

encontrar na sua boca uma 

apresentação ampla de si mesmo. O 

que Ele diz é retomado na Leitura de 

hoje. 

Um dia, Moisés pede a Deus que lhe 

mostre o seu rosto, e Ele responde: «Tu 

não podes ver a minha face, pois o 

homem não pode contemplar-me e 

continuar a viver» (Ex 33, 18-20). 

O desejo de Moisés é a expressão 

do sonho de cada pessoa: ver Deus, 

conhecer os segredos mais íntimos e 

profundos da sua pessoa. Para 

responder a este desejo, Deus revela-se 

como o Senhor clemente e cheio de 

compaixão, paciente, misericordioso e 

fiel, que mantém a sua graça durante 

milhares de gerações («durante 

milhares»,  diz o texto original hebraico, 

não apenas «até à milésima» de acordo 

com a nossa tradução), que perdoa a 

iniquidade, a rebeldia e o pecado (Ex 

34, 6-7). 

Ora, os povos pagãos imaginavam 

Deus como um soberano potente e 

terrível, sempre pronto a irar-se com 

quem não lhe oferecia sacrifícios, ou 

violava as suas leis, que punia com 

doenças e desventuras aqueles de 

quem não gostava. 

Mas o Deus de Israel revela-se a 

Moisés com um rosto completamente 

novo: não é imprevisível nem 

melindroso, não ameaça, não é o Ser 

supremo, exigente e caprichoso, 

perante o qual não se pode senão 

tremer e viver na angústia. Bem pelo 

contrário: Ele olha para as pessoas com 

ternura, compreende os seus erros e 

ama-as, sempre e incondicionalmente, 

mesmo quando pecam. 

A sua principal característica é a 

misericórdia. Este termo suscita em nós 

um certo desconforto, porque é 

associado instintivamente à ideia do 

benfeitor cheio de compaixão que, do al-

to da sua retidão inabalável, concebe 

benévolo o perdão; mas que deixa 

também em quem cometeu o erro, a 

sensação de ser desprezível. O termo 

hebraico, utilizado aqui, designa as 

entranhas e indica o sentimento mais 

íntimo e profundo que se possa 

imaginar, o sentimento que experimenta 

uma mãe para com o filho que traz no 

ventre. Expressão sublime deste amor 

são as palavras que Deus dirige a Sião, 

que teme ser abandonada por causa 

dos seus pecados: «Acaso pode uma 

mulher esquecer-se do seu bebé, não 

ter carinho pelo fruto das suas 

entranhas? Ainda que ela se 

esquecesse dele, Eu nunca te 

esqueceria» (Is 49, 15). 

Com um antropomorfismo audaz, 

Oséias põe na boca do Senhor esta 

declaração de amor pela esposa Israel 

que o traiu: «O meu coração dá voltas 

dentro de mim, comovem-se as minhas 

entranhas» (Os. 11, 8). Não pode existir 

culpa tão grande que seja mais forte do 

que a sua misericórdia. 

O homem reage de forma passional 

e impetuosa, enquanto Deus é lento 

para a ira, é paciente, tolerante, 

indulgente; não é impulsivo, nunca se 

vinga. 

      Esta característica de Deus 

penetrou profundamente na espiri-

tualidade hebraica, assim como na 

muçulmana, e é referida muitas vezes 

na Bíblia. Recordemos a comovente 

invocação do salmista: «Tu, Senhor, és 

um Deus misericordioso e compassivo, 

paciente e grande em bondade e 

fidelidade. Volta-te para mim e tem 

compaixão»  (SI 86, 15-16). 

No trecho de hoje não está incluído 

o versículo 7. Pode ser, no entanto, que 

alguém o leia, e por isso, é melhor citá-        

-lo e esclarecer o seu significado. 

Deus continua a sua revelação 

declarando «que mantém a sua graça 

até à milésima geração, que perdoa a 

iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas 

não declara inocente o culpado e pune o 

crime dos pais nos filhos, e nos filhos 

dos seus filhos até à terceira e à quarta 

geração». É uma afirmação desconcer-

tante, que parece estar em contradição 

com tudo aquilo que acabámos de dizer. 

Deus nunca castiga, nem neste 

mundo nem no outro: Ele apenas ama e 

salva. Que fique bem claro. 

Quando a Bíblia fala dos seus 

castigos – e fá-lo muitas vezes – utiliza 

uma linguagem que pertence a uma 

cultura arcaica (desusada). Trata-se de 

uma metáfora que deve ser 

imediatamente traduzida para a nossa 

linguagem de hoje. Aquelas que são 

definidas como «punições de Deus»,  
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são, de facto, as consequências do 

pecado do homem. 

O termo «pecado» vem do latim 

“peccus”, que indica uma pessoa com 

um pé defeituoso, alguém que caminha 

mal, que ganha entorses, que se 

engana no caminho, que cai numa cova. 

Ora, ninguém vai propositadamente à 

procura destes males. Todas as 

pessoas aspiram à felicidade e à 

alegria; porém, há quem erre o objetivo 

e, «porque não sabem o que fazem» (Lc 

23, 34), provocam desgraças, causam 

tragédias, magoam-se a si mesmas e às 

outras, e as consequências dos seus 

erros repercutem-se, por vezes, até 

mesmo nas gerações futuras. 

Deus não pune quem erra, não 

acrescenta mais males aos que o 

homem já fez, Ele intervém apenas para 

salvar, para dar um remédio às 

desgraças provocadas pelo pecado. O 

nome com que quis ser chamado é 

«Jesus», porque – como explica Mateus 

– «Ele salvará o povo dos seus 

pecados» (Mt 1, 21). 

O trecho termina com o pedido de 

perdão. Israel tornou-se idólatra, 

construiu um vitelo de ouro, afastou-se 

do seu Deus, mas Moisés põe 

imediatamente à prova a misericórdia do 

Senhor: «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» (v. 9). 

Moisés demonstra ter assimilado 

imediatamente a revelação do Senhor. 

Deus irá responder-lhe, celebrando 

imediatamente a aliança com o seu 

povo. 

A primeira mensagem desta festa é, 

então, um convite a rever a imagem que 

temos de Deus: consideramo-lo ainda o 

"justiceiro" dos pecadores, ou 

entendemos que Ele é rico em 

misericórdia? Estamos convencidos de 

que, «pelo amor imenso com que nos 

amou, precisamente a nós que 

estávamos mortos pelas nossas faltas, 

deu-nos a vida em Cristo»? (Ef 2, 4-5). 

 
 

Salmo Responsorial 
Dan 3, 52.53.54.55.56  

  

Monição:  

 

Perante a Majestade infinita do nosso 

Deus, só nos resta entoar-Lhe um cântico de 

louvor pela Sua grandeza e de ação de 

graças pelos benefícios que nos tem 

concedido. 

Façamo-lo, catando com fé e devoção o 

salmo responsorial da liturgia desta 

solenidade. 

  

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. 

 
 

Segunda Leitura 
(2 Cor 13, 11-13) 

 

Monição: 

  

São Paulo expressa – através da fórmula 

litúrgica “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 deseja 

atrair todos os homens para esse oceano de 

amor. 

  

LEITURA: 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 11Sede alegres, traba-

lhai 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: 
 

 

Este texto é curto e não é difícil de 
proclamar. Mas a regra, é sempre a mesma: 
ter o cuidado de ler devagar. 

Entretanto, o texto começa com estas 
palavras: “Sede alegres, animai-vos…” Mas 
se sobes ao ambão com a “cara de segunda-   
-feira”, com um semblante carrancudo, a 
coisa não condiz… 

Ensaia bem a leitura, palavras como 
“perfeição” (não é “prefeição”), “saudai-         
-vos”, “ósculo”, “saúdam” e outras. 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Esta Leitura contém as últimas 

frases da segunda carta de Paulo aos 

coríntios. São expressões muito doces, 

cheias de ternura, como deveriam ser 

sempre as de quem preside a uma 

comunidade. A alegria é o primeiro 

sinal, o mais belo, da vinda do Reino de 

Deus ao coração de uma pessoa, é o 

fruto da descoberta do verdadeiro rosto 

de Deus. 

A comunidade onde – adverte o 

Apóstolo – os irmãos são felizes, 

tendem para a perfeição, animam-se 

reciprocamente, cultivam os mesmos 

sentimentos, vivem em paz e unidos ao 

Deus do amor (v. 11), é a imagem da 

vida e da felicidade da Trindade. O 

ósculo santo que os crentes trocam 

entre si (v. 12) é a expressão e o sinal 

do amor que une as pessoas divinas e 

que, expandindo-se, arrasta os 

discípulos. 

Depois destas breves recomen-

dações, Paulo saúda os coríntios, 

servindo-se da fórmula que nós hoje 

usamos na liturgia da Missa: «A graça 

do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 

e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco» (v. 13). É muito provável que 

fossem estas as palavras com as quais, 

na comunidade de Corinto, se dava o 

sinal da paz e o «ósculo santo». Com 

esta fórmula, Paulo lembra aos coríntios 

que foi o Pai quem tomou a iniciativa de 

salvar os homens, destinando-os a uma 

felicidade eterna na sua família; o Filho 

foi quem realizou esta obra de salvação, 

pela sua vinda ao mundo e a sua 

fidelidade até à morte; o Espírito, o amor 

que une o Pai e o Filho, foi derramado 

no coração de cada cristão pelo 

Batismo. A partir do momento em que 

se recebe este dom entra-se na família 

de Deus a Trindade.    

Compreende-se assim por que 

motivo esta fórmula trinitaria era usada  
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no momento do sinal da paz: a unidade 

dos membros da comunidade nasce do 

facto que eles pertencem à família de 

Deus, são filhos do mesmo Pai, irmãos 

do único Filho e são animados pelo 

mesmo Espírito. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Ap 1, 8) 

 

 Monição:  
 

Diz-nos São João que «Deus enviou o 

seu Filho ao mundo para que o mundo seja 

salvo por Ele.» 

Rejubilemos com esta Boa Nova da 

Salvação e manifestemos a nossa gratidão, 

catando a aclamação do Evangelho. 

  

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: 
 

 

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. 
 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

O trecho evangélico de hoje é 

composto por apenas três versículos, 

mas muito densos. Bastariam para 

corrigir a imagem distorcida de Deus 

que está presente ainda na mente de 

muitos cristãos – a imagem do juiz 

severo e inflexível – e abrir de par em 

par as portas do coração à confiança no 

seu amor. 

«Deus amou tanto o mundo que 

entregou o seu Filho Unigénito, para 

que todo o homem que acredita nele 

não pereça, mas tenha a vida eterna» 

(v. 16). Pode ser considerado o vértice a 

que chegou a revelação bíblica acerca 

do sentido da criação, da vida, do desti-

no do homem. 

Contemplando, surpreendido, a 

revelação do projeto de Deus, João 

descobre que na origem de tudo está o 

seu amor gratuito. Ao contrário do que 

afirma na sua primeira carta – onde vê 

este amor derramar-se sobre a 

comunidade cristã (1 Jo 4, 7-12) – aqui 

o evangelista vê abrirem-se horizontes 

sem fim: o amor de Deus expande-se, 

irreprimível, imparável, e enche «o 

mundo» inteiro. É o oposto da famosa 

afirmação: «O mundo em que vivemos 

pode-se ver como o resultado da 

desordem e do acaso; mas se é fruto de 

uma intenção deliberada, esta só pode 

ser a intenção de um diabo.» 

Por muito estranho que possa 

parecer, a imagem de Deus que ama o 

homem, teve dificuldade em impor-se 

em Israel. Foi preciso esperar pelo 

profeta Oséias (século VIII a.C.) para a 

encontrar pela primeira vez. Esta 

dificuldade era devida ao facto que, nas 

religiões pagãs, a relação de amor com 

a divindade tinha conotações equívocas 

de carácter sexual.  

      João, que viu com os seus olhos e 

tocou com as suas mãos o Verbo da 

vida (1 Jo 1, 1), chega a afirmar: «Deus 

é amor» (1 Jo 4, 8), amor que se 

manifestou ao mundo no seu Filho 

unigénito. Não o deu apenas na 

Encarnação, mas entregou-o nas mãos 

dos homens sobre a cruz. Ali, Ele 

mostrou o seu verdadeiro rosto, já sem 

véus. 

Paulo mostra ter compreendido este 

prodígio de amor quando, ao escrever 

aos Romanos, declara: «É assim que 

Deus demonstra o seu amor para 

connosco: quando ainda éramos 

pecadores é que Cristo morreu por nós» 

(Rm 5, 8). 

Perante este dom, o que é pedido ao 

homem? Uma só coisa: que confie, que 

se abandone nos seus braços – como 

faz a esposa com o esposo – que se 

entregue a Ele, imenso amor, com a 

certeza de encontrar a vida. 

Por vezes, quando pensamos em 

Deus que se fez um de nós, cometemos 

o erro de considerar este facto como um 

episódio, um triste parêntesis da sua 

existência: veio entre nós, ficou por cá 

trinta e três anos, sofreu e morreu na 

cruz, e depois voltou para o Céu, 

distante, e feliz por ter recuperado a 

condição anterior. 

Não é assim, o nosso Deus fez-se 

homem e permanece para sempre um 

de nós, não fugiu deste mundo, é e 

permanece para sempre o Emanuel, o 

Deus-connosco (Mt 28, 20). 

Um dos aspetos mais firmes da fé 

judaica era o do Deus juiz das obras de 

cada pessoa. O próprio messias não era 

esperado como aquele que ajuda a 

vencer o pecado, mas como o executor 

do juízo divino. Esta convicção está 

presente também em muitos trechos do 

Novo Testamento: o Baptista anuncia 

que está próximo um juízo ao qual 

ninguém poderá escapar (Mt 3, 7-10); 

Paulo fala do «dia da ira e do justo 

julgamento de Deus, que retribuirá a 

cada um conforme as suas obras» (Rm 

2, 5-6); o próprio Jesus utiliza, por 

vezes, a imagem do tribunal: «Nunca 

vos conheci; afastai-vos de mim, vós 

que praticais a iniquidade» (Mt 7, 23). 

Já no Evangelho de João, nem o Pai 

nem Jesus aparecem como juízes que 

condenam, mas apenas como 

salvadores do homem: «Deus não 

enviou o seu Filho ao mundo para 

condenar o mundo, mas para que o 

mundo seja salvo por Ele» (v. 17); «não 

vim para condenar o mundo, mas sim 

para o salvar» (Jo 12, 47). 

      Estes textos parecem contraditórios; 

de facto, mesmo utilizando linguagens e 

imagens diferentes, afirmam a mesma 

verdade: o juízo de Deus é sempre e 

somente salvação; não é uma sentença 

pronunciada no fim da vida, mas é a 

preciosa avaliação que o Senhor põe, 

hoje, perante cada  pessoa,  para  que  

as suas escolhas sejam guiadas pela 

verdadeira sabedoria, não a deste 

mundo que leva à morte, mas a de 

Cristo. 

Ora, nesta perspetiva deve ser lido e 

interpretado o terceiro e último versículo 

do texto de hoje, onde é posta em 

evidência a responsabilidade de cada 

pessoa perante o amor de Deus: 

«Quem acredita nele não é condenado, 

mas quem não acredita nele já está 

condenado» (v. 18). 

Ou seja, o juízo não é pronunciado 

por Deus no fim dos tempos, mas é 

atual: é a pessoa que, confiando em 

Cristo e na sua Palavra, escolhe a vida; 

recusando a sua proposta de amor, 

decreta a sua própria condenação. 
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É hoje que somos chamados a 

acolher a alegria que Deus oferece, mas 

pode-se também cometer a insensatez 

de adiar ou até mesmo recusar o seu 

abraço. Ele espera da pessoa um 

«sim», imediato, porque cada momento 

passado no pecado, na rejeição do seu 

amor, é uma oportunidade desperdi-

çada. 

Então qual é o critério, o ponto de 

referência indicado por Deus para ter 

um juízo sapiente e reto sobre as 

escolhas a fazer na vida? 

Encontramos a resposta num grupo 

de textos que, no Evangelho de João, 

apresentam Jesus como juiz: «Eu vim a 

este mundo para proceder a um juízo» 

(Jo 9, 39); «o Pai entregou ao Filho todo 

o julgamento» (Jo 5, 22). É sobre a sua 

pessoa, a sua proposta de vida, os 

valores que Ele pregou, que o Pai 

avaliará a existência de cada pessoa e 

decretará o sucesso ou o fracasso. 

 Não se diz que Ele, no final, 

rejeitará para sempre quem errou, quem 

seguiu outros critérios, outros juízos. 

Deus não escorraça ninguém. Que fique 

claro. Ele «quer que todos os homens 

sejam salvos» (1 Tm 2, 4). Aliás, Paulo, 

apresenta o absurdo de uma sua 

condenação com uma série de 

perguntas de retórica: «Quem pode 

estar contra nós? Quem irá acusar os 

eleitos de Deus? Deus é quem nos 

justifica! Quem irá condená-los? Jesus 

Cristo, aquele que morreu, mais, que 

ressuscitou, que está à direita de Deus 

é quem intercede por nós» (Rm 8, 31-

34). A conclusão é evidente: «nenhuma 

criatura poderá separar-nos do amor de 

Deus que está em Cristo Jesus, Senhor 

nosso» (Rm 8, 39). Que fique claro. 

 Todavia no fim da vida, quando 

Deus «pelo fogo provará o que vale a 

obra de cada um» (1 Cor 3, 13), será 

clara a conformidade ou a deformidade 

das ações de cada um com a pessoa de 

Cristo. Deus acolherá certamente todos 

nos seus braços, mesmo que haja quem 

tenha que admitir ter gerido mal, ter 

irremediavelmente desperdiçado a 

oportunidade única que lhe foi oferecida. 

E «se a obra de alguém – adverte Paulo 

– se queimar, perdê-la-á; ele, porém, 

será salvo, como se atravessasse o 

fogo» (1 Cor 3, 15). 

 
 

Porque Deus não enviou o seu 

Filho ao mundo para condenar o 

mundo, mas para que o mundo seja 

salvo por Ele.                      (Jo 3, 17) 

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 09 – S. Efrém (Diácono e Doutor da    

      Igreja).            

Dia 10 – S. Anjo da Guarda de              

                                                Portugal. 

Dia 11 – Santíssimo Corpo e Sangue                

                                               de Cristo. 

Dia 13 – S. António de Lisboa    

                    (Presbítero e Doutor da Igreja). 

Antífona da Comunhão 

Porque somos filhos de Deus, Ele 

enviou aos nossos corações o Espírito 

do seu Filho, que clama: Abba, Pai. 

 
 

 Deus vem ao encontro 

do homem 

É o Deus da comunhão e da aliança. 

«Naqueles dias, Moisés levantou-se 

muito cedo e subiu ao monte Sinai, 

como o Senhor lhe ordenara, levando 

nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor 

desceu na nuvem, ficou junto de 

Moisés, que invocou o nome do 

Senhor.» 

Moisés vai ao encontro do Senhor, 

no Sinai, levando as Tábuas da Lei. 

Deus não espera que Moisés percorra 

toda a distância, mas vem imediata-

mente ao seu encontro, porque Ele 

deseja ardentemente dialogar connosco. 

Nesta apresentação que faz de Si 

mesmo, Deus não menciona a sua 

grandeza e omnipotência, o seu poder e 

majestade; mas menciona as 

“qualidades” que fazem d’Ele o 

companheiro ideal nesta “aliança” que 

fazemos com Ele: Jahwéh é o “Deus 

clemente e compassivo, sem pressa 

para se indignar e cheio de misericórdia 

e fidelidade.” 

O nosso Deus não é Alguém isolado, 

incomunicável, e alheio aos nossos 

problemas, mas um Deus que vive em 

comunhão das Três Pessoas e Se abre 

à comunhão connosco. 

Temos, por vezes, uma imagem 

falsa de Deus. Imaginamo-l’O à nossa 

imagem e semelhança, alguém superior 

a nós, mas sem paciência para suportar 

as nossas falhas, cioso da Sua 

autoridade, de modo que castiga 

inexoravelmente a menor falta de 

respeito, e mantém-se invariavelmente 

de rosto sério e distante. 

No centro deste texto do Êxodo 

encontra-se uma afirmação que nos 

enche de paz e de alegria: Deus ama o 

seu Povo e cuida dele com bondade e 

ternura. A sua misericórdia é ilimitada e, 

aconteça o que acontecer, está sempre 

disponível para nos atender. Nós, que 

somos o Seu Povo da Aliança, podemos 

estar tranquilos e confiantes, pois 

Jahwéh, o Deus do amor e da 

misericórdia, garante-nos a sua eterna 

fidelidade ao Seu Amor por nós. 
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Nenhuma pessoa do mundo se pode 

queixar com verdade de que Deus a 

abandonou, mesmo que se tenha 

distanciado muito d’Ele, por uma vida de 

pecado. 

O Senhor está sempre junto de nós, 

atento ao menor sinal de que desejamos 

voltar para Ele, porque a Sua maior 

alegria é perdoar, embora aceite com 

paciência os nossos caprichos e 

pecados. 

Dá-Se-nos a conhecer, manifestan-

do-nos a Sua vida íntima, para nos 

convidar a entrar nela. 

 
 

É o Deus  

da misericórdia 

É o Deus da comunhão e da aliança. 

«O Senhor passou diante de Moisés 

e proclamou: “O Senhor, o Senhor é um 

Deus clemente e compassivo, sem 

pressa para Se indignar cheio de 

misericórdia e fidelidade”.» 

Deus rompe o silêncio e a timidez de 

Moisés, fazendo a Sua apresentação, 

não com os atributos que falam da Sua 

grandeza, mas com aquilo que melhor 

nos conforta na Aliança: o Deus da 

misericórdia e do perdão gratuito.  

Marcados pela nossa experiência no 

convívio com as outras pessoas, 

construímos dentro de nós uma falsa 

imagem de Deus. 

Imaginamo-l’O como Alguém cioso 

da Sua glória e Majestade, que pune 

invariavelmente a menor falta de 

respeito e que gosta de ser tratado à 

distancia, como os grandes da terra. 

Ele define-se com dois atributos que 

nos enchem de alegria: 

Misericórdia 

É o Amor gratuito que não se cansa 

de se dar, que não passa fatura, e que 

está sempre disponível para acolher. O 

exemplo clássico do Evangelho sobre a 

misericórdia são as Parábolas da 

dracma perdida, da ovelha tresmalhada 

e do filho pródigo. Aquele pai tinha 

todas as razões para rejeitar o filho ou, 

pelo menos, dar-lhe um castigo 

exemplar. Deixa, contudo, as pessoas 

desconcertadas, porque organiza uma 

festa para acolher este filho esbanjador. 

Santa Faustina Kovalska fala deste 

atributo divino no seu Diário. 

“No início, Deus dá-se a conhecer 

como Santidade, Justiça, Bondade — 

ou seja, Misericórdia. A alma não 

conhece tudo isso de uma vez, mas em 

iluminações sucessivas, ou aproxima-

ções de Deus. E isso não dura muito, 

porque a alma não suportaria tanta luz” 

(D 95); “...o Senhor concedeu-me 

muitas luzes, para conhecer os Seus 

atributos. O primeiro atributo que o 

Senhor me deu a conhecer foi a Sua 

santidade. Essa santidade é tão elevada 

que tremem diante d’Ele todas as 

potestades e virtudes. [...] O Senhor 

concedeu-me também o conhecimento 

do segundo atributo – o da Sua justiça. 

[...] tudo diante d’Ele é manifesto em 

toda a nudez da verdade [...]. O terceiro 

atributo é o Amor e a Misericórdia. E 

compreendi que o Amor e a Misericórdia 

é o maior atributo. É ele que une a 

criatura ao Criador” (D 180; cf. 320; 458; 

1692). 

Fidelidade 

A fidelidade é a virtude que leva uma 

pessoa a cumprir generosamente as 

suas promessas, mesmo quando a 

outra parte as não cumpre, ou seja, esta 

virtude não depende da atitude da outra 

pessoa. Mesmo que ela falte, a pessoa 

fiel cumpre. 

O receio de que Deus nos 

abandone, esquecendo a aliança que 

fez connosco no Batismo vem com 

consequência dos nossos pecados. Ao 

cometê-los, tornamo-nos infiéis à nossa 

Aliança. Mesmo que o façamos, Deus 

não quebra a Sua palavra. 

 
 

Chama-nos à 

comunhão com Ele 

É o Deus da comunhão e da aliança. 

 «Moisés caiu de joelhos e prostrou-     

-se em adoração. Depois disse: “Se 

encontrei, Senhor, aceitação a vossos 

olhos, digne-Se o Senhor caminhar no 

meio de nós.”» 

Como Moisés, nós encontramos 

sempre aceitação da parte de Deus, 

sejam quais forem os nossos pecados. 

O que pode acontecer é que os nossos 

ouvidos endureçam, à força de tantas 

infidelidades, que deixamos de ouvir os 

Seus apelos, não porque o Senhor 

deixe de os fazer. 

Deus não se comporta como alguns 

dos amigos que temos, que se 

melindram ao menor pretexto; ou que 

celebram em comunhão connosco um 

momento feliz, mas depois isolam-se 

novamente. O Senhor chama-nos a uma 

comunhão com Ele para sempre e 

repete esse convite sem cessar, até ao 

fim da nossa vida. 

Esta comunhão com Deus na terra 

concretiza-se em vários aspetos: 

Concretiza-se na Vida 

 Estamos em comunhão com Deus 

pela vida da graça, porque temos em 

nós a participação na vida divina 

recebida no Batismo. É verdade que 

não somos deuses, mas recebemos 

uma participação da vida divina que 

excede a exigência de qualquer 

natureza criada. 

Concretiza-se na Ciência 

Deus faz-nos participar na Sua 

mesma ciência pela Fé. Quando 

acreditamos, estamos a ver com o 

mundo e a vida os olhos de Deus, a 

“beber” a Sua ciência infinita inalterável. 

O ato de fé é a afirmação mais firme 

que podemos fazer. Deus nunca Se 

engana nem nos engana. 

• Amor. Comungamos plenamente, 

pelo Batismo, no Amor de Deus. 

Amamos o nosso Deus presente em 

cada pessoa; amamos cada pessoa 

com o coração de Deus. Por isso, a 

caridade está no centro da nossa vida e 

qualquer falta contra ela atinge 

violentamente esta virtude. 

Concretiza-se na Felicidade 
eterna 

Deus não Se contenta em que 

sejamos felizes de qualquer maneira. 

Deseja tornar-nos participantes da 

mesma felicidade divina. O Pai tem uma 

só mesa de comunhão â volta da qual 

nos vamos sentar todos, por toda a 

eternidade. 

Entretanto, saboreamos já a 

felicidade de viver com fidelidade ao 

Senhor a vida presente. 

 
 

Deus, comunhão de 

Amor 

É um Deus comunhão de Pessoas. 

«Naquele tempo, 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 nosso Deus não é o Deus da 

solidão e do isolamento, mas uma 

comunhão de Amor de Três pessoas 

divinas. 
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Dizemos no Catecismo que são Três 

Pessoas divinas distintas — o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo — e um só 

Deus verdadeiro. Vivem a Três numa 

comunhão de Amor. 

Conta-se de São Tomás que, em 

pequenino, interrogava muitas vezes o 

professor: Quem é Deus?” Depois de 

uma resposta dada ao nível da sua 

idade, o futuro Doutor Angélico ficava 

uns momentos em silêncio, como que a 

saborear a resposta, e logo voltava a 

repetir a mesma pergunta, pelas 

mesmas ou semelhantes palavras. 

“Quem quiser salvar-se deve antes 

de tudo professar a fé católica. Porque 

aquele que não a professar, integral e 

inviolavelmente, perecerá sem dúvida 

por toda a eternidade. 

A fé católica consiste em adorar um 

só Deus em três Pessoas e três 

Pessoas em um só Deus. Sem 

confundir as Pessoas nem separar a 

substância. 

Porque uma é a Pessoa do Pai, 

outra a do Filho, outra a do Espírito 

Santo. Mas uma só é a divindade do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, 

igual a glória, coeterna a majestade. 

O Pai é incriado, o Filho é gerado 

desde toda a eternidade. O Espírito 

Santo procede do Amor mútuo entre o 

Pai e o Filho. 

Estamos convidados, pelo Batismo, 

a tomar parte nesta deliciosa comunhão 

de Amor. 

 
 

Deu-nos o Seu Filho, 

Salvador 

É um Deus comunhão de Pessoas 

 «Porque Deus não enviou o seu 

Filho ao mundo para condenar o mundo, 

mas para que o mundo seja salvo por 

Ele » 

O mistério da Incarnação — Deus 

que Se torna um de nós, por Amor, e Se 

nos dá para sempre — não cabe na 

nossa inteligência ilimitada. 

Não admira que o não compreen-

damos, porque Deus não nos criou 

deuses, com uma inteligência ilimitada. 

Mas deixou-nos compreender aquilo 

que é essencial para a nossa salvação. 

Muitas vezes as pessoas entram em 

crise de fé, por causa do mal no mundo. 

Este tem uma explicação: 

– Há situações a que chamamos 

males mas que, de facto, não o são. A 

nossa vida não é eterna na terra; 

naturalmente, chegamos ao fim. Só à 

luz da eternidade podemos classificar o 

que é bom ou mau. Uma doença, um 

sofrimento, vistos à luz da eternidade, 

são, em muitos caos, um verdadeiro 

tesouro. 

–  Deus não criou deuses, porque 

seria impossível. Somos seres limitados. 

Nesta condição adoecemos, temos 

dores e chegamos ao fim desta 

caminhada na terra. 

– Muitos dos males são causados 

pelos homens — em última análise, pelo 

demónio, fonte e origem de todo o mal 

—, não por Deus. Ele quis criar-nos 

livres, pois de outro modo não haveria 

merecimento. Deus não quer os males 

deste mundo; tolera-os. 

Jesus percorreu os caminhos da 

nossa terra, para nos ensinar e ajudar a 

percorrê-los como bons filhos do Pai 

que está nos Céus. 

 
 

O Espírito Santo 

conduz-nos à 

santidade 

É um Deus comunhão de Pessoas 

«Irmãos: Sede 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.» 

Yuri Gagarin, russo, ao serviço da 

União Soviética, foi o primeiro 

astronauta que viajou no espaço. O 

comunismo internacional apressou-se a 

apresentá-lo como um ateu militante 

que tinha afirmado que não vira Deus no 

espaço. Esta atoarda de mau gosto 

nasceu de uma frase infeliz de Krutchev 

num discurso em que afirmava isto 

mesmo, não dito pelo astronauta, mas 

como conclusão tirada por ele. 

A verdade é muito diferente. Gagarin 

era um crente fervoroso e quis batizar a 

filha antes desta viagem famosa ao 

espaço. Manteve-se sempre fiel ao 

cristianismo, apesar do ambiente ateu. 

Mas a informação soviética ocultou 

sempre esta verdade, porque destoava 

das suas mentiras. 

São Paulo oferece-nos um programa 

de vida para bem percorrermos este 

caminho de santidade: «Sede 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.» (1 Cor 

13, 11-13). 

A Liturgia coloca a solenidade da 

Santíssima Trindade — meta e prémio 

da nossa vida na terra — neste 

recomeço do Tempo Comum, para nos 

animar a viver com generosidade a 

vocação cristã. 

Deixou-nos, na Igreja, os meios de 

santificação: a Palavra de Deus e os 

Sacramentos. 

É na celebração do Domingo que 

está centrada a nossa caminhada para 

o Céu. 

Jesus encontra-Se connosco 

pessoalmente, para nos iluminar com a 

Sua Palavra e nos alimentar com o Seu 

Corpo e Sangue. 

Além disso, edificamo-nos e 

entusiasmamo-nos mutuamente pela 

profissão da mesma fé e pela comunhão 

nos mesmo cânticos. 

Levemos a devoção à Santíssima 

Trindade para a nossa vida. 

–  Não profanemos o Templo da 

Santíssima Trindade que somos, pelo 

pecado. 

–  Recolhamo-nos em nosso interior 

para recebermos luz e coragem nas 

dificuldades e desânimos da vida. 

–  Imitemos o Pastorinhos de 

Fátima, rezando a oração que o Anjo de 

Portugal lhes ensinou. 

–  Vivamos felizes fomentando a 

intimidade com a Santíssima Trindade. 

Antecipamos deste modo a felicidade 

que nos espera no Céu. 

Connosco está Nossa Senhora, Mãe 

de Deus e nossa Mãe, Filha de Deus 

Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de 

Deus Espírito Santo e Templo vivo da 

Santíssima Trindade. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de junho, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– O caminho do coração 

Rezemos para que aqueles que 

sofrem encontrem caminhos de vida, 

deixando-se tocar pelo coração de 

Jesus. 

 
 

 

Santíssima Trindade 
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Sabias que… 

Os discípulos secretos de Jesus 
 

Nicodemos 
 

O Evangelho de São João apresenta 

um discípulo que ia, 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. 

 
 

Descomplica (7) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 

 
Primeiro verbo: “Recomeçar” 

Sei bem como é. Às vezes, dúvidas 

de ti mesma.  Agarra-te aquela vozinha 

irritante que passa a vida a dizer: «Não 

sei se vai dar certo, não sei se és capaz, 

não sei se é isto que queres, não sei se 

é isto que não queres.» Começa a 

questionar a ideia que tens de ti. Tens 

medo de perder, tens medo de falhar, 

tens medo de não ser o que os outros 

esperam que sejas. Tens medo de ter 

medo. 

Um dia tudo muda. A tua intuição 

começa a dar-te pequenas pistas e 

pede-te que sigas para que a tua vida 

avance. Aprendes a fazer stop nos 

loops de pensamentos tóxicos, 

aprendes a deixar assentar a poeira, 

aprendes que falhar faz parte, que 

levantar é condição para seguir em 

frente, que superar é o teu nome do 

meio, que as expectativas dos outros 

são as dos outros, não têm de ser as 

tuas, que és capaz, que ser feliz tem 

muito mais a ver  com o que és do que 

com o que tens, que os que gostam 

mesmo de ti não te falham, que não há 

nada mais bonito no mundo do que ter 

um coração-bom, e que no amor, como 

na vida, não podemos exigir dos outros 

aquilo que eles não são. 

– Há coisas que não voltam. E ainda 

bem. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Deus dá nozes  

a quem não tem dentes 

2 

Deus dá nozes,  

mas não as parte 

3 

Quem com Deus anda  

Deus lhe alumia 

4 

A mãe é uma libra  

e a filha meia 

5 

Deus nos livres de bocas abertas  

e pessoas mal certas 

6 

Deus nos livre do mau vizinho  

de ao pé da porta 

 
 

 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana está de parabéns, pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora 

Paula Meireles, da Paróquia de Eiriz, 

na próxima quinta-feira, dia 11 de junho. 

O Jornal do Leitor deseja à Paula 

muitas felicidades. 

 
 

Humor 

Uma senhora entra numa pastelaria 

e pergunta à pequenita, filha do dono da 

casa: 

– Nunca te deu na ideia de comeres 

estes bolos tão bons e tão bonitos? 

– Não! O meu pai disse-me que eu 

não o devo fazer. Eu costumo é, lambê-      

-los todos, sem ele ver. 

~ ~ ~ ~  
Um senhor pergunta ao Zequinha o 

que quer ele ser quando for grande: 

– Hás de ser oculista, como o teu 

papá? 

– Não, senhor, quero ser dentista. 

– Oh! Oculista é mais importante que 

dentista. Por que queres ser dentista? 

– É que toda a gente tem apenas 

dois olhos, mas tem 32 dentes. 

~ ~ ~ ~  
Num museu no Egipto, o turista 

pergunta ao cicerone: 

– Que idade tem esta múmia? 

– Não se conseguiu saber, senhor; 

trata-se da múmia de uma mulher. 

~ ~ ~ ~  
– Vendo-lhe este relógio, senhor 

Ferreira. 

– Que marca, senhor Vieira? 

– Que havia de marcar? As horas!... 

 
 

Oração à SS. Trindade 
 

Ensinada pelo Anjo de Portugal  

aos pastorinhos de Fátima 

 
Santíssima Trindade,  

Pai, Filho, Espírito Santo,  

adoro-vos profundamente  

e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, 

Sangue, Alma e divindade  

de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

presente em todos os sacrários da Terra  

em reparação pelos ultrajes, sacrilégios 

e indiferenças com que Ele mesmo é 

ofendido.  

E pelos méritos infinitos do seu 

Santíssimo Coração  

e do Coração Imaculado de Maria, 

peço-vos a conversão dos pobres 

pecadores. 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

07-06-2020 – Santíssima Trindade 

(continua suspensa) 
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