
A Palavra _________________________________________ 
Solenidade da Santíssima Trindade –30 de Maio 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Deuteronómio 4.32-34; 39-40.  

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 8.14-17. 

Evangelho – São Mateus, 28.16-20:  
«Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao 

monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda 
duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 
Ide e fazei discípulos de todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco 
até ao fim dos tempos». 
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A Comunidade______________________________________ 

 Domingo, 23 de Maio, na missa das 11h., celebração da 1ª Comunhão. 

 Sábado, 29, às 16h., preparação da celebração da 1.ª Comunhão do terceiro grupo da 
Catequese da Infância. 

 Domingo, 30, na missa das 11h., celebração da 1ª Comunhão; Festa Diocesana da Família. 

A Bíblia____________________________________________ 
716. Qual a causa imediata que proporcionou a pregação do Evangelho aos Gálatas por 
parte de São Paulo? 
SOLUÇÕES: - 715. Salomão (Prov 1,1). 

A Testemunha______________________________________ 
Do Jejum ao Pentecostes 

A preeminência do sábado sobre a sexta-feira mostra bem o carácter especificamente pascal 
do jejum destes dias. Uma descrição completa da celebração da Páscoa nesta época 
encontramo-la na Didascália dos Apóstolos:  

Na sexta-feira e no sábado, guardai um jejum absoluto, não provando coisa 
alguma. Reuni-vos depois, juntamente, velai e passai a noite com orações e 
súplicas, leitura dos profetas, dos evangelhos e dos salmos, com temor e 
tremor e com aclamações solenes até à terceira hora da noite que se segue ao 
sábado; e então cessai o vosso jejum ... Trazei as vossas oferendas, comei e 
sede felizes, estai contentes e jubilosos, porque Cristo, penhor da nossa 
ressurreição, ressuscitou. E isto será para vós uma lei para sempre, até ao fim 
do mundo.  

O jejum e a festa, a passagem de um à outra noite santa, em que as horas de jejum acabam 
na oração e em que a festa se inaugura com a Eucaristia, tal é a Páscoa dos cristãos. É tão 
grande a alegria desta festa, que ela se prolonga por um período de cinquenta dias. 

Porque é que nós celebramos a Páscoa cada ano no primeiro mês? E porque é 
que nós passamos na alegria os cinquenta das que se seguem? Consideramos 
como falta jejuar ou rezar de joelhos no domingo. E gozamos deste modo 
privilégio desde o dia de Páscoa por todo o Pentecostes. (Tertuliano, De 
corona, 3).  

Também a Tradição Apostó!ica refere que  
Se alguém se encontrar a bordo ou em qualquer dificuldade e se esquecer da 
Páscoa, deve jejuar após a Quinquagésima (Pentecostes).  

O Pentecostes ou tempo pascal é pois uma espécie de dia do Senhor prolongado e 
particularmente solene que deve ser vivido inteiramente na alegria. 

LUÍS RIBEIRO, BNPL, 29-31, pp. 23-24 

Sugestões de Cânticos 

Solenidade da Santíssima 
Trindade 

 
Entrada 

Pai, Filho e Espírito Santo 
CPD.404 

 

Apresentação dos Dons 
Felizes os convidados – NCT.264 
 

Comunhão 
Formamos um só corpo 

NCT.265/CEC.II.124 
 

Depois da Comunhão 
Guardai-nos unidos  

CT.188/CAC.435 
 

Final 
Povo Teu somos – NCT.360 

 
Solenidade do Corpo de 

Deus 
 

Entrada 
O Corpo de Jesus – CEC.I.115 

 
 

Apresentação dos Dons 
Cristo, nosso Cordeiro Pascal 

CEC.I.118 
 

Comunhão 
Desejei ardentemente - Az 

Pai Nosso – NCT.270 
 

Depois da Comunhão 
Porque Ele está connosco 

NCT.571 
 

Final. 
Ó verdadeiro Corpo – NCT.269 



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 -  1ª 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, com que terminamos o tempo litúrgico pascal ao 

longo de cinquenta dias. 

O Espírito Santo, que dinamiza a cada momento a identidade cristã, não só dá a vida que 

permanece, como também contribui pelos seus dons para o nascimento do Homem Novo em 

Cristo Jesus. 

Na primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, o Espírito Santo revela-se como 

o criador de uma lei para todos. Este Espírito manifesta-se descendo sobre os apóstolos sob a 

forma de sinais visíveis de vento e de fogo, para moldar o carácter universal do povo de Deus.  

Na segunda leitura - da Carta aos Coríntios -, o apóstolo São Paulo garante que é o Espírito 

que nos une e nos concede todos os dons, não para benefício próprio, mas sim para o bem de 

todos. Tudo depende da acção do Espírito que nos baptizou para nascermos para uma vida nova. 

A narrativa do Evangelho de São João relembra a tarde do dia da Páscoa do Senhor 

revelando a missão dos apóstolos: o perdão dos pecados, juntamente com a promessa de 

protecção pelos tempos futuros. O testemunho do amor de Jesus só é possível pela presença 

divina do seu Espírito. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Como cristãos tantas vezes afectados pelo medo, perdoa, Senhor, as 
nossas hesitações e a nossa cobardia; dá-nos a força do teu Espírito, a mesma que foi 
concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes, para anunciarmos Cristo, hoje, como 
esperança, liberdade e paz para toda a humanidade.  

 
2.ª Leitura – Em cada um de nós há sempre algo de judeu, de grego, de escravo, de 
homem livre, que tem de ser purificado e conduzido pelo teu Espírito. Concede-nos, 
Senhor, um pouco do entusiasmo dos apóstolos, no sentido de nos comprometermos no 
testemunho da tua presença em cada um de nós.  

 
Evangelho – Neste dia, Deus Pai, a nossa oração é de louvor e de súplica: de louvor, 
porque inundas a Igreja e o mundo com os dons do teu Espírito; de súplica, porque nós 
precisamos abundantemente dessas graças inestimáveis. Logo na tarde da Ressurreição 
do teu Filho e nosso irmão, anunciaste a paz e o dom do teu Espírito como garantia do 
perdão dos nossos pecados. Vem, Espírito Divino! Enche os corações dos teus fiéis e 
acende neles o fogo perene do teu amor. Que nós, Igreja, sejamos o sinal da tua 
presença em toda a terra.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 O Espírito Santo às 

vezes aparece sob a 

forma de uma pomba, 

 Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 15,26-27.16,12-15 

Abaixo encontras uma ilustração para colorir, sobre a passagem que acabaste de ler. 

às vezes como 

um fogo 

ardente, 

outras como 

um sopro de 

vento. 

No dia de Pentecostes, recita-se nas igrejas uma oração antiga e belíssima de invocação ao Espírito Santo. 

Lê-a com os teus pais numa altura de oração, pedindo a Deus que mande o Seu Espírito à vossa família e 

a cubra dos Seus dons. Se quiseres, cria pagelas com esta oração e oferece-a a alguém que conheças. 

 

Vem, Pai dos pobres, 
Vem, dador dos dons, 
Vem, luz do coração 

 
Confortador Perfeito:  

Doce habitante da alma, 
Alívio dulcíssimo. 

 
 

Luz beatíssima, 
Invade as profundezas 

Do coração dos teus fiéis. 
 

Sem a tua força 
O Homem nada tem, 

O Homem nada é. 
 

Lava  o que está sujo, 
Banha o que é árido, 
Sara o que sangra. 

 

Amacia o que é duro, 
Aquece o que é gelado, 

Endireita o que está torto. 
 

Dá aos teus fiéis 
Que só em ti confiam 
Os teus santos dons. 

 
Dá-nos a virtude e a recompensa 

Dá-nos a morte santa, 
Dá-nos a alegria eterna. 

Vem, Espírito Santo, 
Envia-nos dos céus 
Um raio da Tua Luz. 

No cansaço, és repouso, 
Sob o sol escaldante, protecção, 

No pranto, consolo. 


