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SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 

 
 

 

Santíssima Trindade 
 
Na Solenidade deste dia, o Senhor não nos convida 

a compreender este mistério insondável de Um só Deus 

verdadeira em Três Pessoas distintas. Esperamos na 

misericórdia de Deus contemplá-lo em toda a 

esplendorosa beleza na eternidade. 

Manifesta-nos duas verdades consoladoras: Deus 

não é um Ser distante, isolado e incomunicável, mas 

uma comunhão de Três Pessoas na Verdade e no 

Amor. 

Ao mesmo tempo, revela-nos o prémio que nos 

aguarda no Céu: Viveremos em comunhão com o Pai, 

com o Filho e com o Espírito Santo para sempre, 

participando da Sua mesma felicidade. 

Antes de recomeçarmos esta caminhada a que a 

Liturgia chama tempo comum, mostra-nos o prémio, 

para nos animar a sermos generosos. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Bendito seja Deus Pai,  

bendito o Filho Unigénito,  

bendito o Espírito Santo,  

pela sua infinita misericórdia. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

DEUS SOLITÁRIO, OU DEUS COMUNHÃO? 
 

Qual é o bilhete de identidade dos cristãos? Quais 

as características que os distinguem dos seguidores de 

outras religiões? 

Não é o amor ao próximo: também os outros, não 

cristãos – sabemo-lo – fazem o bem. Não é a oração: 

também os muçulmanos rezam. Não é a fé em Deus: 

também os pagãos a têm. Não basta acreditar em Deus, 

o importante é saber em que Deus se acredita. É um 

«qualquer coisa» ou é um «alguém»? É um pai que quer 

comunicar a sua vida, ou um chefe que procura novos 

súbditos? 

Os Islâmicos dizem: Deus é o absoluto. É o criador 

que habita lá no alto, governa do alto, nunca desce, é o 

juiz que aguarda o acerto de contas. 

Os Hebreus – pelo contrário – afirmam que Deus 

caminha com o seu povo, manifesta-se na história, 

procura a aliança com o homem. 

Os cristãos celebram hoje o aspeto específico da  
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sua fé: acreditam num Deus Trindade. Acreditam que 

Deus é o Pai que criou o universo e o dirige com 

sabedoria e amor; acreditam que Ele não ficou no céu, 

mas, na sua imagem, o Filho, veio tornar-se um de nós; 

acreditam que Ele realiza o seu projeto de amor com a 

sua força, com o seu Espírito. 

Cada ideia ou expressão de Deus tem uma 

consequência imediata na identidade do homem. 

Em cada cristão deve-se poder reconhecer o rosto 

de Deus que é Pai, Filho e Espírito. Imagem visível da 

Trindade deve ser a Igreja que tudo recebe de Deus e 

tudo gratuitamente dá, que está completamente 

orientada, como Jesus, para os irmãos, numa atitude de 

disponibilidade incondicional. Nela a diversidade não se 

elimina em nome da unidade, mas considera-se um 

enriquecimento. 

Deve poder-se ver a marca da Trindade nas famílias, 

que se tornam sinal de um autêntico diálogo de amor, 

de entendimento recíproco e de disponibilidade a abrir o 

coração a quem precisa de se sentir amado. 

Porque nós não temos um Deus solitário, mas um 

Deus comunhão. 
 

–  O teu rosto eu procuro, Senhor, não me 

escondas o teu rosto.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Pr 8, 22-31 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O Livro dos Provérbios convida-nos a contemplar as 

maravilhas de Deus Criador do Universo. 

À luz da Revelação do Novo Testamento, vemos neste 

texto uma insinuação da Segunda Pessoa da Santíssima 

Trindade. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 

 

Leitura do Livro dos Provérbios 
 

Eis o que diz a Sabedoria de Deus: 22«O 

Senhor me criou como primícias da sua 

atividade, 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 arquiteto, cheia de 

júbilo, dia após dia, deleitando-me continua-

mente 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 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 sentir 

(sentimento que deve notar-se de forma visível no próprio 

Leitor); o apogeu, o auge, o clímax e ponto de chegada do 

texto é a estrofe final, após a intensificação emotiva marcada 

pela sucessão de seis vezes "quando...”, … "quando...”, ... eu 

estava a seu lado (…como arquiteto...".  

O texto não é difícil de proclamar se, antes, fizeres um bom 

trabalho de preparação.  

Depois de terminada a leitura e após um breve lapso de 

tempo (3 segundos, não mais), 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-me (não é deitava-me) / e outras. 

Talvez te pareça estranha, até mesmo ridícula, esta 

recomendação acerca de algumas palavras. Acontece que há 

Leitores que pronunciam mal muitas delas, provocando 

confusão nos ouvintes e originando um sentido diferente do 

texto, que fica completamente alterado. E é pena, porque é 

uma leitura perdida. 
 

 

 

 
 
 

«Deleitava-me sobre a face da terra  
e as minhas delícias  

eram estar com os filhos dos homens». 
 

(Pr 8, 31) 
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COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

  
A sabedoria divina aparece aqui poeticamente 

personificada. É ela que se apresenta a si mesma, como 

um “arquiteto” (v. 30) ao lado de Deus, que Lhe fornece 

o projeto da maravilhosa obra da criação do universo. 

Este belo artifício literário parece insinuar um mistério 

que transcende o próprio hagiógrafo: os Padres da 

Igreja, baseados na apresentação que o Novo 

Testamento faz de Cristo como Sabedoria de Deus (Mt 

11, 19; Lc 11, 49; cf. Col 1, 16-17; Jo 1, 1-3; 6, 35, etc.), 

veem nesta passagem uma alusão à Segunda Pessoa 

da SS. Trindade, o Verbo de Deus. De facto, a 

Sabedoria é apresentada como uma pessoa distinta, 

mas sem que seja uma criatura, pois existe desde 

sempre, antes da criação (vv. 24-26) e intervém na obra 

da criação (vv. 27-31); ela, não sendo criada, foi 

concebida, gerada desde toda a eternidade. A revelação 

do Novo Testamento faz-nos supor que esta passagem 

já conteria um sentido divino mais pleno do que aquele 

que se podia vislumbrar antes de Cristo. Recorde-se 

que o v. 22 – “o Senhor me criou” – foi aproveitado por 

Ario, para tentar demonstrar que o Verbo não era Deus, 

mas apenas a sua primeira criatura, partindo da 

tradução grega dos LXX, seguida pela Vetus Latina, a 

que inexplicavelmente se atém a nossa tradução 

litúrgica; mas a verdade é que o texto hebraico tem: “o 

Senhor possuiu-me” (“qanáni”), seguido pela Vulgata e 

pela Neovulgata, que é a referência para as traduções 

litúrgicas. 

Aqui, como em tantas outras passagens da 

Escritura, fala-se do Mundo de acordo com as ideias 

cosmológicas da época: os Céus (v. 27) seriam uma 

abóbada firme (firmamento) que cobria a Terra, a qual 

era uma enorme ilha plana limitada por um círculo (v. 

27) que, à maneira de dique (v. 29), a separava do 

oceano sem limites (o abismo v. 27); por seu turno, a 

Terra, apesar de ser ilha flutuante no abismo, tinha 

estabilidade e estava fixa devido a uns alicerces 

ou “fundamentos da Terra” (v. 29), à maneira de colunas 

em que se apoiava; as fontes são chamadas “as fontes 

do abismo” (v. 28), pois brotavam do próprio abismo, 

isto é, o mar em que a Terra sobrenadava, e, através 

dos rios, as águas das fontes regressavam à sua 

origem. (A chuva procedia da abertura de grandes 

reservatórios de água situados acima do firmamento – 

as “águas superiores” de Gn 1, 7 – e que comunicavam 

com o oceano). É evidente que, ao falar assim, a 

Sagrada Escritura não quer dar uma lição de 

Cosmologia, fala como então se falava. 
 

 

 

Ora a esperança não engana, porque o amor de 

Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado. 
 

 (Rm 5, 5) 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 8, 4-9 (R. 2a) 

 
 
 

MONIÇÃO: 
 

Toda a Criação é um hino de louvor à Omnipotência e 

Sabedoria infinita do Senhor do universo. 

A Liturgia da Palavra convida-nos a entoá-lo e a agradecer 

ao nosso Deus a criação de tantas maravilhas. 

 

 

REFRÃO: 

 

COMO SOIS GRANDE EM TODA A TERRA, 

SENHOR, NOSSO DEUS! 

 

 

SALMO: 

 

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: 
 

São Paulo, na Carta aos fiéis da Igreja de Roma, convida-       

-nos a contemplar o Deus que nos ama infinitamente e que, por 

isso, nos “justifica”, de forma gratuita e incondicional. 

É por Jesus Cristo, Seu Filho Unigénito, que os dons de 

Deus Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a vida em 

plenitude. 

  

«Tudo o que o Pai tem é meu.  

Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu  

e vo-lo anunciará». 
 

(Jo 16, 15) 
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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 constância, 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 segunda Leitura, apresenta a dificuldade das frases 

longas, exigindo, portanto, bons exercícios de respiração. 

Importante, é também respeitar a pontuação, porque isso vai 

ajudar-te no abastecimento de algum ar para compensar na 

respiração.      

Atenção à progressão do 2.º período: "tribulação-                

-constância; constância-virtude; virtude-esperança". Também 

aqui, após este crescendo, a resolução (ou seja, 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: 

 

O texto com que se inicia o capítulo 5 de Romanos 

introduz um tema central da carta, o do “amor de 

Deus” (a ser desenvolvido no capítulo 8), paralelo ao 

tema da “justiça de Deus” (anunciado em 1, 17 e 

desenvolvido em 3, 21-31). 

V. 2 – “Esta graça em que permanecemos” 

É a graça, que a Teologia chama santificante, a 

graça da justificação, que nos torna santos, justos, 

amigos de Deus e em paz com Ele. 

V. 5 – “A esperança não engana” 

 Não nos deixa confundidos. A teologia católica 

insiste numa qualidade da virtude teologal da 

esperança: a certeza, que procede da virtude da fé e 

que se baseia na fidelidade de Deus às suas 

promessas, na sua misericórdia e omnipotência. Esta 

firmeza da esperança não obsta a uma certa 

desconfiança de si próprio, pelo mau uso que se possa 

vir a fazer da liberdade: daqui a recomendação de São 

Paulo: “trabalhai com temor e tremor na vossa salvação” 

(Filp 2, 12).  

“O amor de Deus foi derramado  

em nossos corações” 

Aqui está a garantia de que a nossa esperança não 

é ilusória, mas firme. Este amor não é apenas algo que 

se situa fora de nós próprios, uma mera atitude de 

benevolência divina extrínseca, mas é um dom que se 

encontra derramado em nossos corações “pelo Espírito 

Santo que nos foi dado”. Fala-se neste texto dum dom e 

dum doador; daqui que a Teologia explicite que esse 

dom é a virtude infusa da caridade, inseparável da graça 

santificante (cf. DzS 800-821), isto é, um “hábito” 

permanente, bem expresso pelo particípio perfeito 

passivo do original grego (“que permanece derramado”); 

o doador é o Espírito Santo que, por sua vez, 

também “nos foi dado” (Ele é a graça incriada: assim se 

dá a inabitação da Santíssima Trindade na alma do 

justo). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Ap 1, 8 
 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho convoca-nos, mais uma vez, para 

contemplarmos o amor do Pai, que se manifesta na doação e 

na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa 

caminhada para a santidade pelo Espírito Santo. 

A meta final desta “história de amor” é a nossa plena e 

eterna comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com o 

Deus/comunidade. 
 

~  ~  ~  ~ 
 

JORNAL DO LEITOR 
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REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
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: 

 
 
 
 

 

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: 

 
A leitura é um pequeno trecho do chamado discurso 

do adeus (Jo 13 – 17), de grande alcance na revelação 

do mistério da SS. Trindade. 

V. 13 – “Dirá tudo o que tiver ouvido” 

 O Espírito Santo, diretamente ou através dos seus 

carismas, jamais trará uma “nova” revelação, nova, 

tanto no sentido de contraditória, como no sentido de 

uma revelação que possa deixar “ultrapassada” a 

revelação de Cristo. Não obstante, vai ser o Espírito 

Santo quem possibilitará a plena compreensão da 

Revelação na vida da Igreja e que a completará com a 

pregação dos Apóstolos (cf. “Dei Verbum”, nº 4). O 

Espírito Santo não é autónomo; por isso a sua ação está 

em perfeita coerência e continuidade com a obra de 

Jesus. “Anunciará o que está para vir” não significa uma 

previsão dos acontecimentos futuros, mas antes o 

sentido do futuro e a nova ordem das coisas resultante 

da obra redentora de Jesus. 

V. 14-15 – Temos aqui o texto bíblico mais claro a 

falar simultaneamente de unidade da natureza divina e 

da distinção real das Pessoas da Santíssima Trindade, 

concretamente, sobre a procedência, por parte do 

Espírito Santo, do Pai e do Filho. O Espírito Santo não é 

autónomo; por isso a sua ação está em perfeita 

coerência e continuidade com a obra de Jesus. “Tudo o 

que o Pai tem é Meu”, portanto, também a natureza, que 

em Deus não se distingue da sua ciência. Por isso 

mesmo, quando Cristo diz que o Espírito 

Santo “receberá do que é meu” indica, como bem o 

exprime Santo Agostinho, a procedência da Terceira 

Pessoa do Pai e do Filho: “Ele não é de si mesmo, mas 

é daquele de quem procede. Donde lhe vêm a essência, 

também lhe vem a ciência: dele lhe vem a audição que 

não é mais do que a ciência” (In Jo. tract. 99). 
 

 

 
 

 

 

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. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Gal 4, 6 

Porque somos filhos de Deus,  

Ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho,  

que clama: Abba, Pai. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
O Anjo de Portugal convidava os Pastorinhos a 

desagravar a Deus tão ofendido no Sacramento do Seu 

Amor, isto é, na Santíssima Eucaristia. 

Ao comungarmos hoje, — se estamos na graça de 

Deus, ou seja, sem pecado mortal na consciência — 

desagravemos o Senhor pelos ultrajes, sacrilégios e 

indiferenças que se cometem contra a Santíssima 

Eucaristia. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Somos templos e sacrários da Santíssima Trindade: 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Adoremos a Santíssima Trindade presente em nós, 

muitas vezes ao dia. 
 

 

 
 

 

 

Um só Deus em Três Pessoas 
  
A revelação do mistério da Santíssima foi reservada 

pela Sabedoria infinita do Senhor Altíssimo para os 

templos de plenitude do Novo Testamento. 

Vivia o Povo de Deus da Antigo Aliança rodeado de 

povos idolatras que adoravam muitos e falsos deuses. 

Na Sua infinita pedagogia, achou mais conveniente 

reservar a revelação desta maravilha para depois a 

vinda do Filho de Deus Incarnado ao mundo. 

Mas este mistério foi sendo insinuado ao longo do 

Antigo Testamento. Quando Deus, como que em 

deliberação conjunta decide «Façamos o homem à 

Nossa Imagem e semelhança» (Gen); quando os 

homens planeiam construir a Torre de Babel, 

encontramos uma afirmação semelhante: «Vamos 

descer até lá para lhes confundir a linguagem, de modo 

que não entendam a fala uns dos outros» 

Mas a revelação plena aparece apenas no Novo 

Testamento. Na primeira leitura há uma alusão velada à 

Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, 

A Sabedoria de que nos fala o texto da. Sagrada 

Escritura é a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, 

o Verbo. 

Três Pessoas e um só Deus 

«Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O Senhor me 

criou como primícias da sua atividade, antes das suas 

obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, 

desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de 

existirem os abismos e de brotarem as fontes das 

águas, já eu tinha sido concebida.» 
 

Deus revela-Se-nos, não com um Ser incomunicável, 

indiferente e alheio a tudo o que se passa entre nós — 

como acontece muitas vezes com aqueles a quem 

chamamos grandes deste mundo —, mas como uma 

comunhão de Pessoas divinas: o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo. 

E como se não bastasse esta maravilha, Ele quer 

fazer-nos participar nesta comunhão de Vida divina, de 

Verdade, de Felicidade e de Amor, já na vida da terra — 

a começar no Batismo — e a continuar eternamente 

com a Santíssima Virgem, com os Anjos e os Santos do 

Céu. 

Ele não é um pai que alimenta um desejo vago de 

que os filhos sejam felizes à sua maneira, mas longe 

dele. A Santíssima Trindade quer ver-nos sentados à 

volta da Sua mesa, a comungar da Sua própria 

felicidade. 

E enquanto houver uma cadeira vazia — falando de 

modo humano — Ele procura com divina impaciência 

que o filho seja encontrado e a cadeira ocupada. 

Para isto se tornar realidade, o Filho não hesitou em 

dar a Sua vida por nós na Cruz e procura-nos, 

impaciente, como Bom Pastor. 

Com que e delicada generosidade correspondemos 

a esta “impaciência” divina? 

A Um Deus Uno e Trino que nos abre os braços 

carinhosamente para nos acolher, devemos 

corresponder com agradecida solicitude. 

Criador, Salvador e Santificador 

 «Quando Ele consolidava os céus, eu estava 

presente; [...] quando lançava os fundamentos da terra, 

eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia 

após dia, deleitando-me continuamente na sua 

presença.» 
 

As ações das Três Pessoas são comuns. Mas a 

doutrina da Igreja admite apropriações. 
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Ao Pai atribuímos a Criação de todas as coisas 

visíveis (as estrelas, as plantas, o mar, e o homem) e 

invisíveis (os Anjos e a alma humana). Por meio dela se 

nos manifestam os atributos divinos na Omnipotência, 

Sabedoria e bondade infinitas, etc. 

A Segunda Pessoa — o Verbo — assumiu a nossa 

frágil natureza humana e deu a vida por nós. 

Manifestou-Se, assim, o Amor infinito que deu por nós. 

O Espírito Santo está atribuído à nossa santificação. 

Começou por infundir em nós a vida divina, no Batismo, 

enriqueceu-nos com os dons — impulsos sobrenaturais 

que nos levam a pensar e agir como se Jesus ou Maria 

estivessem no nosso lugar. Com tudo isto, de mãos 

dadas com a nossa liberdade, vai-nos tornando imagens 

vivas de Jesus Cristo. 

Não há entre elas sucessão de tempo, como se uma 

começasse a existir antes da outra, como acontece com 

os filhos nas nossas famílias. 

As Três Pessoas são omnipotentes (que tudo 

podem), omniscientes (que tudo sabem), de santidade 

(de virtude e pureza) e misericórdia (de bondade e 

compaixão) infinitas. 

O Pai, ao conhecer-Se, gerou o Filho desde toda a 

eternidade; o Amor do Pai e do Filho é uma Pessoa: o 

Espírito Santo. Não são três deuses, mas uma só Deus 

em Três Pessoas distintas. 

O Símbolo Quicumque — um resumo da fé cristã 

dos primeiros séculos — explica, tanto quanto é 

humanamente explicável, este mistério. 

«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. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o 

Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o 

Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é 

imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o 

Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, contudo, 

não são três eternos, mas um só eterno. Assim como 

não são três incriados, nem três imensos, mas um só 

incriado, um só imenso.» (nn 3-12). 

Embora a ação das Três Divinas Pessoas no mundo 

seja comum, atribui-se a cada uma d’Elas uma missão: 

Ao Pai atribui-se a Criação do universo. Nela se 

manifesta a omnipotência e sabedoria infinita do 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? Pouco menor que um anjo ou Deus 

Vós o fizestes, e de glória e de honra o coroastes. 

Destes-lhe domínio sobre a obra das Vossas mãos; tudo 

submetestes a seus pés.» (Sl 8, 3-6). 

O Filho — o Verbo — assumiu a nossa frágil 

natureza humana para nos resgatar da tirania do 

demónio. 

  

O Deus do Amor 

«Deleitava-me sobre a face da terra e as minhas 

delícias eram estar com os filhos dos homens.» 
 

Que há no nosso nada, Senhor, que possa atrair o 

Vosso olhar de enamorado? Nem sequer existíamos 

quando o Vosso carinho e olhar de eleição se debruçou 

sobre nós! 

As falsas imagens de Deus 

Invejoso desta predileção do Senhor por cada um de 

nós, o Inimigo procura inculcar-nos uma ideia falsa de 

Deus, para nos afastar d’Ele. Um Deus ciosamente 

vigilante dobre a nossa conduta e sempre à espera do 

mais pequeno deslize da nossa parte para nos meter na 

ordem; Um Deus frio e indiferente às nossas alegrias, 

dores e aflições, um Deus frio que espera apenas o 

momento do nosso julgamento final para nos entregar 

com frieza o prémio ou o castigo. 

Na verdade, podemos dizer que não há verdadeiros 

ateus. Há, sim, pessoas que se negam a aceitar e a 

amar esta falsa imagem de Deus que lhes 

apresentamos. 

É precisamente a anti imagem que o demónio 

procura inculcar em nós para nos afastar d’Ele, como se 

Deus não fosse a nossa Felicidade. 

O verdadeiro rosto do nosso Deus 

 No mistério da Santíssima Trindade manifesta-Se-    

-nos como uma comunidade de Alegria, Verdade e de 

Amor e chama-nos com insistência a tomar parte nesta 

mesma comunhão, começada na terra para continuar 

eternamente no Céu. 

Vive em nós como num templo 

 Nada consegue fazer Deus desistir de nos atrair 

amorosamente ao Seu Coração, de ganhar a nossa 

amizade. 

— A indelicada indiferença com que nos portamos, 

sabendo que vive em nós como num templo; 

— O esquecimento rude em que vivemos o dia 

inteiro, sem uma lembrança e um aceno amigo à sua 

presença generosa; 

— A indiferença em que ficamos quando cometemos 

um pecado mortal ou venial, como se ele não fosse uma 

indelicadeza sem nome ao Seu Amor. 

O nosso Deus é o Deus do Amor. Sejamos nós, 

também, os filhos da delicadeza e da gratidão. 
 

 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

ao Deus que é, que era e que há de vir. 
 

(da Aclamação ao Evangelho de hoje) 
 

~  ~  ~  ~  ~  
  

JORNAL DO LEITOR 
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A Santíssima Trindade em nós 
 
 

Deus habita em nós 

 «Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as 

podeis compreender agora.» 
 

Deus está em toda a parte, porque Ele é Imenso. Os 

Céus e a terra não podem contê-l’O. Que sentido tem 

então dizer que Deus — o Pai e o Filho e o Espírito 

Santo — habitam em nós como num Templo? 

Uma pessoa pode estar presente numa casa por 

motivos muito diversos. Pode tratar-se de uma simples 

visita, sem qualquer relação de amizade, como um 

funcionário de uma empresa vem fazer uma entrega de 

uma encomenda; 

Pode tratar-se de uma pessoa amiga que passou 

por ali e resolveu saudar-nos, para logo se afastar; 

Pode dar-se o caso de alguém que, por amizade, 

veio ali passar uma temporada de férias e depois se 

retirou para sua casa. 

Há a presença de uma pessoa de família que vive 

ali, com profundos laços de intimidade e que vive numa 

perfeita comunhão connosco, vivendo a nossa própria 

vida, com as suas tristezas e alegrias. 

Da nossa parte, podemos corresponder com mais 

amizade, frieza ou indiferença em relação a ela, 

envolvê-la nos nossos problemas de cada dia ou mantê- 

-la afastada a alheia a eles. 

Este último modo pode ajudar-nos a fazer uma 

aproximação do que significa a habitação de Deus em 

nós. 

Da nossa parte, a comunhão da Santíssima 

Trindade com os nossos problemas pode ser muito 

diversa. 

Segundo os planos de Deus, a Santíssima Trindade 

fez de nós a Sua habitação, desde o Batismo, para 

começar e fazer crescer a comunhão eterna de Amor 

em que vamos viver no Céu. Deus quer que a nossa 

felicidade comece aqui na terra. 

O Espírito Santo nosso Mestre 

«Quando 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.» 
 

A Santíssima Trindade não permanece inativa e 

indiferente ao que nos acontece na nossa vida. Muitas 

vezes escondemos as nossas alegrias e, sobretudo, as 

tristezas e dores aos nossos melhores amigos. Mas a 

Deus nada podemos esconder, porque Ele quer ajudar-    

-nos. 

Está como o melhor dos Amigos, para nos conduzir 

suavemente à Verdade e ao Amor que será a nossa 

vida no paraíso. 

Quando seguimos o que Ele indica, somos felizes. 

De contrário, mergulhamos nas guerras, nos ódios e 

atrocidades de todo o género. 

O Dom da Sabedoria ou Sapiência leva-nos a sentir 

alegria e consolação pelas verdades da nossa fé que 

nos enchem de segurança. 

Pelo Entendimento compreendemos melhor a lógica 

sequencia e ligação das verdades da nossa fé. 

O Conselho divino ajuda-nos a escolher sempre a 

Verdade e o Amor, como se Jesus Cristo estivesse em 

nosso lugar, bem como Maria, a mais fiel imitadora do 

Seu Filho, 

A Fortaleza dá coerência à nossa vida, levando-nos, 

por amor, a aguentar a pé firme os momentos difíceis 

para a vivência da fé, ou a empreender coisas difíceis 

por amor de Deus. 

A Ciência leva-nos a uma contemplação permanente 

do carinho, beleza e sabedoria infinita do Criador que 

fez tantas maravilhas. 

Pelo Dom da Piedade aperfeiçoamos a intimidade e 

delicadeza com Deus, procurando dar-lhe gosto em 

tudo, mesmo quando não se trata de coisas 

preceituadas. 

O Dom do Temor faz-nos crescer nesta mesma 

delicadeza, dando-nos a perceção da santidade infinita 

de Deus e da nossa imperfeição e leva-nos a evitar tudo 

o que poderia desagradar-Lhe, mesmo que não se 

tratasse de pecado, mesmo venial. 

Sem querer invadir o espaço da nossa liberdade, 

inspira-nos continuamente para o Bem. 

Conforta-nos nas agruras e desconfortos que a vida 

nos apresenta continuamente; fortalece-nos e Intensifica 

a Sua intimidade connosco. 

A caminho da Comunhão eterna 

«Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse 

que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará».» 
 

Deus criou-nos do nada por Amor, para que depois 

de algum tempo de prova na terra, vivamos com a 

Santíssima Trindade, com a Senhora mais brilhante que 

o sol, contemplada pelos Pastorinhos na Cova da Iria, 

com os Anjos e os Santos. para sempre felizes no 

Paraíso. 

• Meta e Prémio da nossa vida. Depois desta vida 

nunca mais haverá consumições, contradições nem 

sofrimento de qualquer espécie. Acabou-se o tempo de 

provação e, com ele, a incerteza da salvação, 

• Deus salva-nos na Igreja. Jesus Cristo fundou-a 

para ser “instrumento universal de salvação.” 

Jesus oferece-nos nela tudo aquilo de que 

precisamos para nos salvarmos. É Ele, na realidade, 

quem continua na terra a ajudar-nos, embora de modo 

invisível, a chegar ao Céu.: 

Acedemos aos Sacramentos e demais ajudas da 

Igreja com profunda gratidão e reverência, mas com a  
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certeza da fé de que tudo aquilo é nosso. 

• Como família corresponsável. Numa família 

saudável, bem organizada, reina a solidariedade, de tal 

modo que os mais velhos ajudam os mais pequeninos, 

os saudáveis, aqueles que estão doentes. 

Somos o Povo de Deus que faz travessia do deserto 

deste mundo a caminho da Jerusalém celeste, Como 

tais, havemos de nos ajudar mutuamente, procurando 

que ninguém fique para trás. 

Deus partilha connosco a Sua preocupação pela 

salvação eterna de todas as pessoas, de tal modo que 

também nós vivemos em comunhão com as Suas 

divinas “preocupações.” 

Que bem o compreenderam os Pastorinhos de 

Fátima depois das Aparições do Anjo e, sobretudo, 

depois das de Nossa Senhora, oferecendo todos os 

sacrifícios pela conversão dos pecadores! 

Maria, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, 

Esposa de Deus Espírito Santo, anima-nos e ajuda-nos 

a perseverar no caminho de comunhão com a 

Santíssima Trindade. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre  
 

«O horizonte trinitário de comunhão  

envolve-nos todos e estimula-nos a viver no 

amor e na partilha fraterna,  

na certeza de que onde há amor, há Deus.» 

 

Hoje, festa da Santíssima Trindade, o Evangelho de 

São João apresenta-nos um trecho do longo discurso de 

despedida, pronunciado por Jesus pouco antes da sua 

paixão. Neste discurso Ele explica aos discípulos as 

verdades mais profundas que lhe dizem respeito; deste 

modo é traçada a relação entre Jesus, o Pai e o 

Espírito. Jesus sabe que está próximo da realização do 

desígnio do Pai, que se cumprirá com a sua morte e 

ressurreição; por isso deseja garantir aos seus que não 

os abandonará, porque a sua missão será dilatada pelo 

Espírito Santo. Haverá o Espírito que prolongará a 

missão de Jesus, ou seja, que guiará a Igreja. 

Jesus revela em que consiste esta missão. Antes de 

mais o Espírito leva-nos a compreender muitas coisas 

que o próprio Jesus ainda tem para dizer (cf. Jo 16, 12). 

Não se trata de doutrinas novas ou especiais, mas de 

uma plena compreensão de tudo o que o Filho ouviu do 

Pai e que deu a conhecer aos discípulos (cf. v. 15). O 

Espírito guia-nos nas novas situações com um olhar 

dirigido a Jesus e, ao mesmo tempo, aberto aos eventos 

e ao futuro. Ele ajuda-nos a caminhar na história 

firmemente radicados no Evangelho e também com 

fidelidade dinâmica às nossas tradições e costumes. 

Mas o mistério da Trindade fala-nos hoje novamente 

da nossa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Com efeito, mediante o Batismo, o Espírito Santo 

inseriu-nos no coração e na própria vida de Deus, que é 

comunhão de amor. Deus é uma «família» de três 

Pessoas que se amam tanto a ponto de formar uma só. 

Esta «família divina» não está fechada em si mesma, 

mas está aberta, comunica-se na criação e na história e 

entrou no mundo dos homens para chamar todos a 

fazer parte dele. O horizonte trinitário de comunhão 

envolve-nos todos e estimula-nos a viver no amor e na 

partilha fraterna, na certeza de que onde há amor, há 

Deus. 

O nosso ser criado à imagem e semelhança de 

Deus-comunhão chama-nos a compreender a nós 

mesmos como seres-em-relação e a viver as relações 

interpessoais na solidariedade e no amor recíproco. Tais 

relações realizam-se, antes de tudo, no âmbito das 

nossas comunidades eclesiais, para que seja cada vez 

mais evidente a imagem da nossa Igreja ícone da 

Trindade. Mas realizam-se em qualquer outra relação 

social, da família às amizades e ao ambiente de 

trabalho: trata-se de ocasiões concretas que nos são 

oferecidas para construir relações cada vez mais ricas 

humanamente, capazes de respeito recíproco e de amor 

abnegado. 

A festa da Santíssima Trindade convida-nos a 

comprometer-nos nos acontecimentos diários para ser 

fermento de comunhão, de consolação e de 

misericórdia. Nesta missão, somos amparados pela 

força que o Espírito Santo nos concede: ela cura a 

carne da humanidade ferida pela injustiça, pela 

vexação, pelo ódio e pela avidez. A Virgem Maria, na 

sua humildade, aceitou a vontade do Pai e concebeu o 

Filho por obra do Espírito Santo. Que Ela, espelho da 

Trindade, nos ajude a fortalecer a nossa fé no Mistério 

trinitário e a encarná-la com opções e atitudes de amor 

e de unidade. 

  Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro, maio de 2016 
 

 

 
 

 

 

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

Igreja). 

Dia 16 – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.  
Dia 13 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

O pão de Ezequiel 
 

Durante o cerco de Jerusalém o profeta Ezequiel 

consumiu um pão especial: «Recolhe, por conseguinte, 

trigo, cevada, favas, lentilhas, milho-miúdo e aveia;  
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guarda-os no mesmo recipiente; faz deles o teu 

alimento...» (Ez 4, 9). É uma das poucas receitas de 

cozinha que encontramos na Bíblia. A combinação de 

grãos e legumes forma um alimento com mais proteínas 

que os pães feitos apenas com trigo e cevada, 

Um alimento semelhante foi dado a comer ao 

faminto exército do rei David: «trigo, cevada, farinha, 

grão torrado, favas, lentilhas». (2 Sam 17, 28-29). 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (132) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Décimo Primeiro verbo: “Descomplicar” 

 

Nos últimos quatro anos conjuguei vezes sem conta 

o verbo «descomplicar». Usei-o na positiva e repeti-o a 

mim mesma em cada novo acordar: acredita. 

Dei por mim a reaprender todos os pontos cardeais: 

o caminho mais fácil seria stressar, o caminho mais fácil 

seria complicar, o caminho mais fácil seria duvidar, o 

caminho mais fácil seria não acreditar que algum dia 

chegaria ao meu (tão) sonhado lugar.  

Nos últimos quatro anos parei muitas vezes para 

respirar. Para me abraçar e para me acalmar. Para me 

concentrar na luz que vem de dentro, e para 

(re)aprender a aceitar que faz parte ter de aceitar 

algumas marés de azar. 

O mundo continuou, a vida não parou. Pequenas 

coisas vieram, outras maiores se foram. Tempos doridos 

passaram, tempos de sol voltaram. 

Hoje, quatro anos e tantas montanhas depois, 

agradeço à vida, e à minha fé, a certeza do lugar que 

veio para ficar. 
 

– Guardar a verdade essencial sobre a 

pessoa que és. E fazer “reset” ao resto. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

«Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse 

que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará».» 
 

Deus criou-nos do nada por Amor, 

 para que depois de algum tempo de prova na 

terra, vivamos com a Santíssima Trindade, com a 

Senhora mais brilhante que o sol,  

contemplada pelos Pastorinhos na Cova da Iria, 

com os Anjos e os Santos,  

para sempre felizes no Paraíso. 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, comprometemo-nos a proclamar as palavras 

que Te ficaram por dizer: 
 

Palavras de esperança para quem desfalece com o 

peso da vida. 
 

Palavras de consolação para os olhos inundados de 

lágrimas. 
 

Palavras de alegria para quem tem a alma ferida. 
 

Palavras de perdão para quem tem as mãos 

manchadas. 
 

Palavras de afeto para quem perdeu o amor. 
 

Palavras de verdade para quem vive entre enganos 

e mentiras. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.   1     . 
 

Água limpa,  

nunca engordou o porco. 
 

.   2     . 
 

Água sobre mel,  

sabe mal e não faz bem. 
 

.   3     . 
 

Com pão e água, 

 há quem jejue. 
 

.   4     . 
 

A água não empobrece, 

 nem envelhece. 
 

.   5     . 
 

Bebedice de água, 

 nunca acaba. 
 

.   6     . 
 

Nunca digas: 

 desta água não beberei. 
 

 

 
 

 

 

Grão de bom senso 
 

Há duas coisas que precisamos nos dias de hoje: 

primeiro, que os ricos descubram como os pobres 

vivem; segundo, que os pobres descubram como os 

ricos trabalham. 

(Atkinson) 
 

 

SANTÍSSIMA TRINDADE – 12-06-2022 – N.º 754    Pág. 10 / 12 -    



 

 

 – Pág. 11 / 12  .  SANTÍSSIMA TRINDADE –12-06-2022 –N.º 754 

 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, as Leitoras (mãe e filha), na 

paróquia de Carvalhosa.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– CARLA SOUSA (mãe), na próxima sexta-feira, dia 

17 de junho. 

– FILIPA MOREIRA (filha), no mesmo dia, na próxima 

sexta-feira, dia 17 de junho. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  
  

O Jornal do Leitor deseja muitas felicidades à Carla 

e à Filipa. 

Parabéns a ambas! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
MENTIROSOS 

 

 – Na minha terra, para pescar não é preciso muito 

esforço. Basta mergulhar no rio um balde para tirá-lo 

cheio de peixes. 

– Pois na minha, para se conseguir um balde com 

água, é preciso afastar os montões de peixes. 

 

TUDO TROCADO 
 

– Num jantar servem frango acompanhado com 

vinho tinto. Pergunta um dos convivas ao vizinho: 

– Que achas deste prato? 

– Seria excelente se o vinho fosse velho como o 

frango e o frango novo como o vinho. 

 

IGUAIS 
 

– Papá, o que é o capitalismo? 

– É a exploração do homem pelo homem. 

– E o comunismo? 

– É exatamente o contrário. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  

12-06-2022 

Santíssima Trindade 
  
 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Natália Silva Glória Martins 

1.ª Leitura Luís Miguel Armanda Nunes 

2.ª Leitura Céu Fernandes Joaquim Mendes 

Oração Univ. Natália Silva Glória Martins 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 José M.ª Matos Carla Sousa 

Local - 2 Maria José Manuel Leão 

Local - 3 Alzira Nunes Martinho Matos 

Local - 4 Manuel Santos Glória Martins 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z    
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Marlene Leal Assunção Matos 

2.ª Leitura Rafaela Paula Meireles 

Oraç. Univ. Marta Pinheiro Mónica Gonçalves 
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E I R I Z    

 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º M.E.C. Conceição Antero 

2.º M.E.C. Maria José Assunção 

3.º M.E.C. Rosa Armanda Paula 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO PREPOSITADAMENTE 

 EM BRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO PREPOSITADAMENTE 

 EM BRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Foge dos elogios, 

mas faz por merecê-los. 
 

(Fenelon) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 23 de maio. 
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