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Palavra ...            
 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
 

A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a deci-
frar o mistério que se esconde por detrás de “um Deus em 
três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que 
é amor, que é família, que é comunidade e que criou os ho-
mens para os fazer comungar nesse mistério de amor. 
Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus da rela-
ção, empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade 
com o seu Povo. É um Deus que vem ao encontro dos ho-
mens, que lhes fala, que lhes indica caminhos seguros de 
liberdade e de vida, que está permanentemente atento aos 
problemas dos homens, que intervém no mundo para nos 

libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspetivas de 
vida plena e verdadeira. 
A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus em quem 
acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu 
papel de Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade aos dramas 
dos homens; mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada 
da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e 
definitiva. 
No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convi-
te para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito San-
to. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua pro-
posta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os 
homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comu-
nidade trinitária. 
 

*** 
 
Se na montanha da Galileia alguns dos onze tiveram dúvidas, é talvez por-
que eles pensavam tomar a iniciativa do encontro com o Ressuscitado, só 
contavam com eles para acreditar: a sua inteligência procurava compre-
ender, os seus olhos queriam ver, as suas mãos procuravam tocar, o seu co-
ração desejava amar, mas não esqueciam então que era o Ressuscitado 
que tinha a iniciativa? Então Jesus assegura-lhes, é Ele que os envia: 
“Ide!” É em nome de Deus Pai, Filho e Espírito que deverão batizar; e os man-
damentos que farão observar são os mesmos que o próprio Jesus lhes deu. 
Enfim, Jesus não reprova as suas dúvidas, apenas lhes assegura: “Eu estou 
sempre convosco até ao fim dos tempos”. Duvidar, não será falta de confi-
ança? Ter medo, não será esquecer uma presença?  



Comunidade ... 



Informando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessão de lançamento da obra “A religião dos portugue-
ses” do fr. Bento Domingues, OP no próximo dia 29 de 
maio às 18h30 no auditório da Igreja do Sagrado Cora-
ção de Jesus (R. Camilo Castelo Branco, 4 – acesso pelo 
metro Marquês de Pombal). A obra será apresentada pelo P. 
José Tolentino Mendonça.  
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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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

LEITURAS         27 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Deut. 4, 32-34. 39-40   /  Sal. 32  /  Rom. 8, 14-17  /  Mt. 28, 16-20  /  Semana IV Saltério 

 

3 - DOMINGO IX DO TEMPO COMUM 

Deut. 5, 12-15   /  Sal. 80  /  2Cor. 4, 6-11  /  Mc. 2, 23 — 3, 6  /  Semana I Saltério 

Sal. 110 

Sal. 97 

Sal. 147 

Hebr. 9, 11-15 

Sal. 95 

Sal. 62 

Mc. 10, 17-27 

Mc. 10, 28-31 

Mc. 10, 32-45 

Mc. 14, 12-16. 22-26 

Mc. 11, 11-26 

Mc. 11, 27-33 

1Pedro 1, 3-9       
1Pedro 1, 10-16  

1Pedro 1, 18-25  

Ex. 24, 3-8            Sal. 115 

1Pedro 4, 7-13 

Judas 17, 20b-25  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

Acontece … 
 

27 de Maio - Dia Diocesano da Família, Devido à previsão de chuva, 

a Festa da Família, que estava marcada para o Parque Verde da Várzea, em 

Torres Vedras, vai decorrer no Externato de Penafirme, em A-dos-Cunhados. 

O programa mantém-se 
 

31 de Maio - Solenidade do Corpo de Deus. Missa solene às 10h, 

seguida de procissão pelas ruas da zona do Bairro Novo. 

Não haverá as missas das 9h e 12h30, nem a das 10h na Igreja 

NªSrª do Rosário. 

 

2 de Junho - Festa da Eucaristia (Primeiras Comunhões), 11h. (Não 

haverá a missa das 12h) 

 

3 de Junho - Peregrinação Paroquial a Fátima. Últimas inscrições. 


