



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as 
podeis compreender agora. 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. 
Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por 
isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará». 

A celebração da Solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de compreender e decifrar essa estranha 
charada de “um em três”. Mas deve ser, sobretudo, a contemplação de um Deus que é amor e que é, 
portanto, comunidade. Dizer que há três pessoas em Deus, como há três pessoas numa família – pai, mãe e 
filho – é afirmar três deuses e é negar a fé; inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são três for-
mas de apresentar o mesmo Deus, como três fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção das três 
pessoas e é, também, negar a fé. A natureza divina de um Deus amor, de um Deus família, de um Deus 
comunidade, expressa-se na nossa linguagem imperfeita das três pessoas. O Deus família torna-se trinda-
de de pessoas distintas, porém unidas. Chegados aqui, temos de parar, porque a nossa linguagem finita e 
humana não consegue “dizer” o mistério de Deus. | in site dos Dehonianos 
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 59 SEMANAS 

LEITURAS | SANTÍSSIMA TRINDADE | Ano C 

• 1ª LEITURA: Prov 8,22-31 
• SALMO: 8 
    REF: Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus! 
• 2ª LEITURA: Rom 5,1-5 
• EVANGELHO: Jo 16,12-15

SOLENIDADE 

DO CORPO DE DEUS


Dia 16 de Junho

Horário das Eucaristias:


9H30 | 11H30 | 19H

Depois do salão paroquial, foram terminadas as obras na sala de confe-
rências: pintura, novas janelas, arranjo do chão. A porta da sala mais perto 
da entrada para o salão ficará fechada para evitar que a sala seja local de 
passagem. E, como é possível constatar, algumas janelas, ao nível do rés-do-
chão, foram mudadas. Aos poucos, substituir-se-ão todas as restantes.  
Bem hajam todos os que têm ajudado a realizar estas obras!
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