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A Palavra _________________________________________
Ano C - Solenidade da Santíssima Trindade – 16 de Junho
Primeira Leitura – Profeta – Livro dos Provérbios 8,22-31.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 5,1-5.
Evangelho – São João 16,12-15:
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 Comunidade______________________________________
 Até Sábado, 15 de Junho, reinscrições para a catequese paroquial no horário de cada
grupo; às 18h., novena em honre de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
 Domingo, 9, na missa das 11h., procissão do Círio Pascal para o baptistério.

 Quarta-feira, 12, às 19h., Eucaristia (e não às 9.30h.).
 Quinta-feira, 13, às 15.30h., reunião do Conselho Económico.
 Sábado, 15, encerramento das actividades da catequese paroquial.
 Domingo, 16, Festa Diocesana da Família (Quinta das Conchas, Lumiar, Lisboa); na
missa das 11h., celebração final da novena em honra de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.

A Bíblia____________________________________________
625. Segundo o Livro do Êxodo, de que matéria era feita a cesta em que Moisés foi
colocado, quando bebé, para ser visto pela filha do Faraó do Egipto no rio Nilo?
SOLUÇÕES: - 624. Barjesus (Act 13.6-7).

A Testemunha______________________________________
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia
Devemos, portanto, estar bem conscientes de que através do "mistério pascal de Cristo,
fomos sepultados com Ele no Baptismo para vivermos nova vida". Quando os fiéis
participam da Eucaristia, devem compreender verdadeiramente que "sempre que se
comemora o memorial da morte do Senhor, realiza-se a obra da nossa Redenção". Para isso
os Pastores devem formá-los com esforço constante para celebrar cada um deles, todos os
Domingos, a obra maravilhosa que Cristo realizou no mistério da sua Páscoa, de modo que,
por sua vez, eles o anunciem ao mundo. Nos corações de todos os pastores e fiéis, a noite
pascal deve ter sempre a sua importância única, a ponto de ser verdadeiramente a festa das
festas no ano litúrgico, já que a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição constitui o centro
da vida cotidiana da Igreja e a promessa de sua eterna Páscoa. A Liturgia tem como
primeira função conduzir-nos constantemente pelo caminho pascal inaugurado por Cristo,
no qual se aceita morrer para entrar na vida.
7 A fim de actualizar o seu mistério pascal, Cristo está sempre presente em sua Igreja,
especialmente nas acções litúrgicas. A Liturgia é, portanto, o "lugar" privilegiado do
encontro dos cristãos com Deus e com quem Ele enviou, Jesus Cristo (Jo 17, 3). Cristo está
presente na Igreja em oração reunida em seu nome. É precisamente este o facto que é a base
da grandeza da assembleia cristã com as consequentes exigências de acolhida fraterna - que
chega até ao perdão (cf. Mt 5, 23-24) - e do decoro nas atitudes, gestos e acções. O próprio
Cristo está presente e age na pessoa do ministro ordenado que celebra. Este não é apenas
investido de uma função, mas, em virtude da Ordenação recebida, foi consagrado para agir
«in persona Christi».

Solenidade do 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 – Primeira 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 hoje a Solenidade de Pentecostes: o Espírito Santo é o inspirador da nossa
vida de todos os dias, do nascimento do Homem Novo em cada crente.
Na primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, o Espírito Santo é o arauto de
uma lei nova para orientar a caminhada dos que n'Ele acreditam. Este Espírito manifesta-se
descendo sobre os apóstolos mediante os sinais visíveis do vento e do fogo e torna-os capazes de
serem os pastores do definitivo povo de Deus.
Na segunda leitura – da Epístola aos Coríntios -, o apóstolo São Paulo refere que é o
Espírito que nos une e nos concede todos os dons, não para benefício próprio, mas sim para o
bem e felicidade de todos os homens.

No Evangelho de São João, a comunidade apostólica é-nos apresentada ao cair da tarde do
dia da Páscoa da Ressurreição. Pelo dom do Espírito Santo, pela graça da paz e do perdão, tudo
se transforma graças ao amor de Jesus por toda a humanidade. O tempo litúrgico da Páscoa
termina como começou: Cristo vivo para sempre em cada um de nós.

Lectio
Divina

Leitura Orante
1.ª Leitura – Como cristãos tantas vezes afectados pelo medo, perdoa Senhor, a
nossa cobardia e dá-nos a força do teu Espírito, a mesma que foi concedida aos
Apóstolos no dia de Pentecostes, para anunciarmos Cristo, hoje, como esperança da
humanidade e verdade universal, como a paz e a liberdade para todos.
2.ª Leitura – Senhor Deus, fizeste de nós homens livres e não escravos da carne.
Todos nós sentimos o peso do que somos se não nos deixarmos seduzir pelo teu
Espírito que está em nós desde o dia do baptismo. Cristo, teu Filho e nosso irmão,
legou-nos, com a sua Palavra, o rumo a seguir. Que o seu Espírito seja agora o nosso
guia.
Evangelho – Neste dia, Deus nosso Pai, a nossa oração é de louvor e de súplica: de
louvor, porque continuas a inundar a Igreja e o mundo com os dons do teu Espírito;
de súplica, porque nós precisamos desses dons para preenchermos o vazio das nossas
vidas. Logo na tarde da Ressurreição do teu Filho e nosso irmão, anunciaste a paz e o
perdão. É o teu Espírito a 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 a Igreja seja o sinal da tua presença em toda a Terra.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

