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ANO A
SANTÍSSIMA 

TRINDADE

Êxodo 34, 4b-6.8-9
Salmo: Daniel 3

2Coríntios 13, 11-13
João 3, 16-18

PERGUNTA 
DA SEMANA

Queres iniciar 
uma relação de 

amizade com 
Deus?

A Santíssima Trindade é expressão 
de amor e comunhão. Celebrar, com 
solenidade, a presença de Deus na 
nossa vida. Somos batizados ‘em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo’: do Pai, que revela o seu rosto 
misericordioso; do Filho, que incarnou, 
morreu e ressuscitou para nos salvar; 
do Espírito Santo, que é garantia da 
unidade e da comunhão. Os textos 
bíblicos recordam as raízes da nossa 
fé. Com Moisés, reconhecemos um 
Deus «clemente e compassivo, [...] 
˖˛˘˜ˢ�˗˘�ˠ˜˦˘˥˜˖ͅ˥˗˜˔�˘�Ё˗˘˟˜˗˔˗˘̍ʡ�
Com Paulo, desejamos que «o Deus 
˗ˢ�˔ˠˢ˥�˘�˗˔�ˣ˔˭̍�˘˦˧˘˝˔�˦˘ˠˣ˥˘�
connosco. Deus é digno «de louvor e 
˗˘�˚˟ͅ˥˜˔�ˣ˔˥˔�˦˘ˠˣ˥˘̍ʡ�ʺ˥˔̹˔˦�˔ˢ�˦˘˨�
amor, enviou o seu Filho, não «para 
condenar o mundo, mas para que o 
ˠ˨ˡ˗ˢ�˦˘˝˔�˦˔˟˩ˢ�ˣˢ˥�ʸ˟˘̍ʡ

Estamos a viver um tempo novo. 
Aceitemos iniciar, dar os primeiros 
passos como o recém-nascido. É 
essa a proposta de Jesus Cristo, no 
diálogo com Nicodemos: nascer de 
novo. Vamos (re)começar a nossa 
relação com Deus. Propomos fazê-la 
sob o signo do amor e da amizade: «É 
ˡ˘˖˘˦˦̳˥˜ˢ�ˣ˨˥˜Ё˖˔˥ˠˢ˦�˔˦�˜ˠ˔˚˘ˡ˦�
de Deus soletradas pelas nossas 
inseguranças e medos. O paradigma 
da amizade, aplicado à nossa relação 
com Deus, pode resultar num efeito 
extraordinariamente libertador. A 
amizade é a aceitação positiva do 
limite. […] Sabemos que nos havemos 
˗˘�˥˘˘ˡ˖ˢˡ˧˥˔˥̍�ʛʽʡ�ˇˢ˟˘ˡ˧˜ˡˢʜʡ�˄˨˘˥˘˦�
iniciar uma relação de amizade com 
Deus? Busca a experiência de te 
sentires amado por Deus!

“O Deus do amor”“O Deus do amor”
‘Recomeçar’
acompanha a nova série
em laboratoriodafe.pt

Sinal da Cruz
Jesus Cristo é enviado ao mundo 
para nos revelar o amor de Deus. 
Cada um recorda-o ao traçar sobre 
si o ‘Sinal da Cruz’. É uma forma e 
uma fórmula simples de mostrar que 
estamos impregnados do mistério 
˗˔�ˆ˔ˡ˧̿˦˦˜ˠ˔�ˇ˥˜ˡ˗˔˗˘ʡ�ʹ˔˭˘˥�ˢ�
‘Sinal da Cruz’ é tomar consciência e 
testemunhar que a nossa vida está 
sustentada pelo amor do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. É dizer para 
si e para os outros: eu vivo em Deus; 
Deus é a minha vida. 
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9 | S. Efrém, diácono e doutor 
da Igreja [MF]
10 | S. Anjo da Guarda de Portugal [MO]
11 | Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo (Corpo de Deus) [Solenidade] 
13 | S. António de Lisboa, presbítero 
e doutor da Igreja [MO]
14 | XI Domingo do Tempo Comum
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Sabemos que Deus é Trindade, não 
porque o imperador Constantino e 
a Igreja o inventaram (como diz a 
vulgata dos pseudo-historiadores 
contemporâneos, testemunhas de 
Jeová e outros), mas porque “Deus 
amou tanto, tanto o mundo que lhe 
entregou o Seu Filho Unigénito” (Jo 
3,16). Sabemos que Deus é Trindade 
porque Deus no-lo quis revelar pela 
vida e palavra de Jesus. Se assim não 
tivesse sido, nunca o saberíamos e 
pensaríamos ainda hoje que Deus, 
antes da criação do mundo, era 
solitário. 
(Pe. Pablo Lima)

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, dia 7 de Março, das 15h00 às 17h00, 
exposição do Santíssimo, recitação do terço 
da Divina Misericórdia, adoração e vésperas.

Junho
7

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS

Quarta (dia 10): eucaristias vespertinas às 
17h e 22 horas.
Quinta (dia 11): 9h, 10h30 e 12h. 

Trazer sempre a prudência 
e caridade cristãs. 
O uso de máscara é obrigatório.


