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Palavra ...
COMUNIDADE DE AMOR

A festa da Santíssima Trindade é um convite à contemplação do Mistério de Deus, à luz do Evangelho, e uma
renovada exortação a dar-lhe Glória no compromisso de
viver à sua Imagem.
Celebrar esta Festa é, pois, abrirmo-nos à presença envolvente de um Deus que é origem e sentido da nossa
vida; é dispormo-nos a viver, seguindo JESUS, o Filho de
Deus, e descobrir n’Ele e com Ele que a verdadeira postura na vida é a atitude filial diante de Deus e a atitude
fraternal perante o Próximo; é aprender a viver guiados
pelo Espírito, o Espírito de Deus que JESUS testemunhou e que, agora,
nos comunica, e donde nos vem o impulso e a Sabedoria para vivermos de forma mais lúcida e compassiva, mais livre e solidária.
O Mistério da Santíssima Trindade não é um problema de matemática, mas um Dinamismo de Vida em que estamos incorporados
e que devemos viver também. Dinamismo de vida que é diálogo, doação, comunicação. Pois dizer que o Homem foi criado à imagem de
DEUS, é afirmar a sua vocação comunitária e que a tarefa de cada
pessoa e da Humanidade, em geral, é realizar essa vocação. Na verdade, a imagem de DEUS não é o indivíduo isolado: é a Comunidade
dos homens.
***
Quando dizemos “FAMÍLIA”, que palavras ou imagens nos ocorrem?
Que experiências ou sentimentos se avivam em nós? As respostas,
ainda que diferentes, terão, certamente, muitos pontos comuns: união,
confiança, partilha, entrega mútua, respeito e convivência frutuosa na diversidade das pessoas e das suas diferentes situações,
experiência de comunhão num amor puro e generoso que se dá e
se recebe sem cálculos nem medida.
Uma sã e positiva experiência familiar é caminho adequado e seguro
para a compreensão do Mistério de DEUS: Mistério de Vida, de Amor e
de Comunhão, como nos lembra a Festa que hoje celebramos. Por isso
S. João proclama na Bíblia: “Quem não ama não conhece a DEUS”.

Comunidade

Venho elogiar e agradecer a maneira como prepararam, trabalhando arduamente, para que o nosso arraial tivesse sido
um sucesso. E foi!
Os chefes de mesa, rápidos sorridentes e amáveis, a servir
às mesas; as cozinheiras na cozinha rápidas a preparar os
quentes foi o máximo. As sobremesas óptimas e a sangria
muito boa.
Oxalá para o ano, se não aumentar a vossa equipa, tenham saúde, alegria e disposição para fazer o mesmo.
Até o pagamento a metro foi uma rica ideia, muito rápido e giro.
Bem hajam todos!
Um abraço para todos da Amiga
Maria Elvira Retorta

Informando
Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor a
ensinou, tal como a pregaram os Apóstolos e a
transmitiram os Santos Padres. De facto, a
tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo
aquele que a abandona deixa de ser cristão e já
não merece usar esse nome.
Ora a nossa fé é esta: acreditamos na Trindade
santa e perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito
Santo; não há n’Ela mistura de nenhum elemento
estranho; não Se compõe de Criador e criatura;
mas toda Ela é criadora e eficaz; uma só é a sua natureza, uma só
é a sua eficiência e acção. O Pai cria todas as coisas por meio do
Verbo, no Espírito Santo; e deste modo se afirma a unidade da
Santíssima Trindade. Por isso se proclama na Igreja um só Deus,
que está acima de tudo, actua em tudo e está em tudo. Está acima
de tudo como Pai, princípio e origem; actua em tudo por meio do
Verbo; e está em tudo no Espírito Santo.
O Apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons
espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as
coisas, dizendo: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito
é o mesmo; há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai, por meio do
Verbo. De facto, tudo o que é do Pai é do Filho; e, portanto, as
graças concedidas pelo Filho, no Espírito Santo, são dons do Pai.
De igual modo, quando o Espírito está em nós, também em nós
está o Verbo, de quem recebemos o Espírito; e, com o Verbo, está
também o Pai. Assim se realiza o que diz a Escritura: O Pai e Eu
viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Porque onde está a
luz, aí está também o esplendor da luz; e onde está o esplendor, aí
está também a sua graça eficiente e esplendorosa.
Isto mesmo no-lo ensina São Paulo na Segunda Epístola aos
Coríntios com estas palavras: A graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco. Efectivamente, toda a graça que nos é dada em nome
da Santíssima Trindade, vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim
também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito
Santo, por cuja participação temos o amor do Pai, a graça do Filho
e a comunhão do mesmo Espírito. (Of. Leitura da Solenidade da
Santíssima Trindade, das Cartas de Santo Atanásio, bispo (Ep. 1 ad Serapionem,
28-30: PG 26, 594-595) (Sec. IV))

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Igreja

15.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Junho

Terça

Festa da Eucaristia (1ª Comunhão)

17 Junho

Sábado

Igreja

11.00

Direcção de Acólitos

17 Junho

Sábado

Centro

21.30

Acontece …
13 de Junho - Solenidade de Santo António
15 de Junho - Solenidade do Corpo de Deus. Missa solene às 10h,
seguida de procissão pelas ruas da zona da Cruz da Pedra.
Não haverá as missas das 9h e 12h30, nem a das 10h na Igreja NªSrª
do Rosário.
24 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, Irmãs Dominicanas,
9h30. Os Conselheiros deverão levantar a convocatória na Recepção.
25 de Junho - Encerramento do Ano Pastoral (Não haverá as missas
das 9h e 12h30, nem a das 10h na Igreja NªSrª do Rosário).
LEITURAS

11 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Act. 1, 1-11 / Sal. 46 / Ef. 1, 17-23 / Mt. 28, 16-20 / Semana III do Saltério

12
13
14
15
16
17

- 2ª Feira
- 3ª Feira
- 4ª Feira
- 5ª Feira
- 6ª Feira
- Sábado

-

2Cor. 1, 1-7
Sal. 33
Sir. 39, 8-14
Sal. 18 B
2Cor. 3, 4-11
Sal. 98
Deut. 8, 2-3. 14b-16a Sal. 147 1Cor. 10, 16-17
2Cor. 4, 7-15
Sal. 115
2Cor. 5, 14-21
Sal. 102

Mt. 5, 1-12
Mt. 5, 13-19
Mt. 5, 17-19
Jo. 6, 51-58
Mt. 5, 27-32
Mt. 5, 33-37

18 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
Ex. 19, 2-6a / Sal. 99 / Rom. 5, 6-11 / Mt. 9, 36 — 10, 8 / Semana III do Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30
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