
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - Solenidade da Santíssima Trindade – Domingo, 7 de Junho 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Êxodo 34,4b-6.8-9.  

Segunda Leitura – Apóstolo – 2ª Carta aos Coríntios 13,11-13. 

Evangelho -  São João 3,16-18: 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. 
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele. Quem não acredita n' Ele já está condenado, porque não  
acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus.  
 

Ano A - Solenidade do Corpo de Deus – Quinta-feira, 11 de Junho 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Deuteronómio 8,2.3.14b-16a. 

Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 10, 16 -17. 

Evangelho – São João 6,51-58: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão vivo 
descido do Céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a 
minha Carne, que Eu darei pela vida do mundo». Os judeus discutiam entre si: «Como  
pode Ele dar-nos a sua Carne a comer?». Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos 
digo: Se não comerdes a Carne do Filho do homem e não beberdes o seu Sangue, não tereis 
a vida em vós. Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue tem a vida eterna; e Eu o 
ressuscitarei no último dia. A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue é  
verdadeira bebida. Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em mim e 
Eu nele. Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também aquele que Me 
come viverá por Mim. Este é o pão que desceu do Céu; não é como aquele que os vossos 
pais comeram, e morreram; quem comer deste pão viverá eternamente». 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

27. Forçoso é admitir que os representantes da Igreja só lentamente se foram dando conta de 
que se colocava em moldes novos o problema da justa estrutura da sociedade. Não faltaram 
pioneiros: um deles, por exemplo, foi o Bispo Ketteler de Mogúncia († 1877). Como  
resposta às necessidades concretas, surgiram também círculos, associações, uniões,  
federações e sobretudo novas congregações religiosas que, no Oitocentos, desceram em 
campo contra a pobreza, as doenças e as situações de carência no sector educativo. Em 
1891, entrou em cena o magistério pontifício com a Encíclica Rerum novarum de Leão XIII. 
Seguiu-se-lhe a Encíclica de Pio XI Quadragesimo anno, em 1931. O Beato Papa João 
XXIII publicou, em 1961, a Encíclica Mater et Magistra, enquanto Paulo VI, na Encíclica 
Populorum progressio (1967) e na Carta Apostólica Octogesima adveniens (1971), anali-
sou com afinco a problemática social, que entretanto se tinha agravado sobretudo na Améri-
ca Latina. O meu grande predecessor João Paulo II deixou-nos uma trilogia de Encíclicas 
sociais: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) e, por último, Centesimus 
annus (1991). Deste modo, ao enfrentar situações e problemas sempre novos, foi-se desen-
volvendo uma doutrina social católica, que em 2004 foi apresentada de modo orgânico no 
Compêndio da doutrina social da Igreja, redigido pelo Pontifício Conselho «Justiça e Paz». 

A Comunidade 

Santíssima Trindade 

 
Entrada 

Pai, Filho, Espírito Santo 
CEC.I.162 

 
Apresentação dos Dons 

Meu Deus, na simplicidade 
CPD.28 

 
Comunhão 

O Senhor é meu Pastor 
NCT.268 

 
Depois da Comunhão 

Guardai-nos unidos - CT.188 
 

Final 
Povo teu somos – NCT.360 

 
 
 

Corpo de Deus 

 
Entrada 

O Corpo de Jesus é alimento  
CEC.I.115 

 
Apresentação dos Dons 
Na hóstia sobre a patena  

NCT.248 
 

Depois da Comunhão 
Oh verdadeiro Corpo 

 NCT.269 
 

Final 
Eu sou o pão vivo 

NCT.263 

A Bíblia____________________________________________ 
665. Segundo o Livro do Êxodo, quais os dois nomes atribuídos ao sogro de Moisés? 
SOLUÇÃO – 664. Doença (Gal 4.13). 

A Comunidade______________________________________ 
Horário das Missas:  

 Sábado às 19h. 

 Domingo às 9.30h. e às 11h. 
A retoma de outros actos de culto e actividades pastorais serão anunciados a seu tempo. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
http://www.vatican.va/edocs/POR0068/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/POR0070/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/POR0067/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/POR0067/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/POR0067/_INDEX.HTM


Solenidade de Pentecostes 

1ª Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 2,1-11  

"Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas."  

 

2ª Leitura – Apóstolo – l.ª Epístola aos Coríntios 12,3b-7.12-13  

"Todos nós ( ... ) fomos baptizados num só Espírito, para constituirmos um 

só Corpo."  

 

Evangelho – São João 20,19-23  

"Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós." 

Celebramos a Solenidade de Pentecostes, no termo dos cinquenta dias do Tempo Pascal, e 

também, o Dia do Apostolado dos Leigos.  

Conduzidos pelo Espírito de Deus, todos os cristãos devem testemunhar Cristo no mundo 

do trabalho, da família e nos órgãos de decisão do bem comum em toda a sociedade..  

Na liturgia deste domingo, o Espírito Santo revela-se como a força criadora que transmite a 

vida em plenitude, em ordem ao surgimento do Homem Novo até ao fim dos tempos.  

Na primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, o Espírito Santo faz-se promotor 

de uma lei nova para os que n'Ele acreditam. Este Espírito manifesta-se descendo sobre os  

Apóstolos segundo a forma de sinais visíveis de vento e de fogo, concedendo o dom de  

ultrapassar todas as situações no seio do povo de Deus.  

Da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura proclama que é  

o Espírito que nos une e nos concede todos os dons, que não devem ser usados para  

benefício próprio, mas, sim, para benefício de toda a comunidade.  

No Evangelho de São João, o povo de Deus é-nos apresentado sob o impulso dos dons do 

Espírito Santo que transportam cada homem para uma outra dignidade, a de filhos de Deus,  

superando-se a si próprio, aos poderes deste mundo, num testemunho vivo e imaculado.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura –  Bendito sejas, Deus de luz e de vida, sopro criador e fogo de amor. Nós Te 
louvamos pelo dom do teu Espírito, que chama todos os povos da terra a proclamar, cada 
um na sua língua, as maravilhas da tua bondade. Nós Te pedimos por todos os membros 
do teu Povo, torna-nos confiantes no teu espírito de unidade.  

 
2.ª Leitura – Nós Te bendizemos, ó Pai, pelo novo corpo visível do teu Filho, que é a 
Igreja, e nós Te damos graças por nos teres permitido ser parte dos seus membros, cada 
um na diversidade das funções confiadas. Nós Te pedimos, Espírito Santo, Tu que actuas 
para o bem de todos: manifesta em nós a tua presença.  

 
Evangelho – Nós Te louvamos e damos graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pela  
maravilha realizada por Jesus ressuscitado: Ele deu nova força aos seus apóstolos,  
tirando-os do medo e da inacção, comunicando-lhes o sopro de uma nova vida. Nós Te 
suplicamos: que a tua paz esteja connosco, por Jesus, vencedor de todas as formas de  
morte, e pelo teu Espírito, que é perdão, paz e santificação. Vem, Espírito Divino! Enche 
os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo perene do teu amor. Que a Igreja seja o 
sinal da tua presença em toda a terra.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima. 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 20, 19-23. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em falta: 

 

Jesus dá o Espírito Santo aos apóstolos. Mas o que fará, em nós, este Espírito?  
Encontra e risca os nomes dos símbolos do Espírito Santo e o descobrirás. 

Solução: __________________________ 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

“Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada um dos catecismos da in-

fância: 

2ª feira - 1º catecismo;  

3ª feira - 2º catecismo;  

4ª feira - 3º catecismo;  

5ª feira - 4º catecismo;  

6ª feira - 5º catecismo;  

Sábado - 6º catecismo.  

 

As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a família. 

Será bom que tenham o catecismo consigo. 

Local: canal youtube Educris (https://www.youtube.com/user/canaleducris) 

Hora: 18:30 

Duração: 20 minutos. 

Esta proposta teve início na segunda-feira, dia 20 de Abril, e estende-se até ao sábado, dia 14 de 

junho."  

 

Nos últimos tempos têm sido propostas diferentes abordagens e projetos para que a catequese se 
inove durante esta fase. A Catequese de Lisboa lançou as seguintes propostas: 

Projecto Catequese em Casa     

“Semanalmente, será emitido um programa de televisão com os encontros de catequese da Etapa 

5 - Denver 1993. 

Local: RTP2 

Horário: quarta-feira, às 15h10 

Duração: 20 minutos. 

Posteriormente cada programa fica disponível no canal youtube da Agência Ecclesia: 

 https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia 

Os programas iniciaram-se na quarta-feira, dia 22 de Abril, e estendem-se até ao dia 10 de junho." 

1º ao 6º Catecismo 

Grupos “Say Yes” 

 

Para mais informações podem também ler o artigo na "Voz da Verdade":  

http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2 

https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2

