
 

 

 

Palavra 
DEUS COMO MISTÉRIO DE AMOR 

 
A Solenidade que hoje celebramos não é um con-
vite a decifrar o mistério que se esconde por detrás 
de "um Deus em três pessoas"; mas é um convi-
te a contemplar o Deus que é amor, que é fa-
mília, que é comunidade e que criou os homens 
para os fazer comungar nesse mistério de amor. 
Na primeira leitura, o Deus da comunhão e da 
aliança, apostado em estabelecer laços familia-
res com o homem, autoapresenta-Se: Ele é cle-
mente e compassivo, lento para a ira e rico de 
misericórdia. 

Na segunda leitura, Paulo expressa - através da fórmula litúrgica 
"a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco" - a realidade de um Deus que é 
comunhão, que é família e que pretende atrair os homens para es-
sa dinâmica de amor. 
No Evangelho, João convida-nos a contemplar um Deus cujo 
amor pelos homens é tão grande, a ponto de enviar ao mundo 
o seu Filho único; e Jesus, o Filho, cumprindo o plano do Pai, fez 
da sua vida um dom total, até à morte na cruz, a fim de oferecer 
aos homens a vida definitiva. Nesta fantástica história de amor 
(que vai até ao dom da vida do Filho único e amado), plasma-se a 
grandeza do coração de Deus. 
 

*** 
 

O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e defi-
nitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para 
sempre; mas Deus respeita absolutamente a nossa liberdade e acei-
ta que recusemos a sua oferta de vida. No entanto, rejeitar a oferta 
de Deus e preferir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, é um 
caminho de infelicidade, que gera sofrimento, morte, "inferno". 
Quais são as manifestações desta recusa da vida plena que eu ob-
servo, na vida das pessoas, nos acontecimentos do mundo, e até na 
vida da Igreja? 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
Na semana que terminou, após a vivência forte da Solenidade do Espírito 
Santo, “que habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo”, 
dirige a Igreja e “leva-a ao conhecimento da verdade total”, a Liturgia das 
Horas parece chamar-nos a atenção para uma circunstância de todos 
os tempos: o martírio de um número incontável de cristãos a quem a 
vida foi roubada por confessarem e professarem a sua fé. Essa cir-
cunstância não é uma questão do passado. O século XX foi fértil em 
exemplos, de que sabemos talvez pouco. Mas neste nosso século são ain-
da os cristãos os mais visados na linha da frente das vítimas da dis-
criminação, perseguição e martírio em razão da sua fé.  
No que toca ao Século XX, na homilia proferida na canonização dos márti-
res do Uganda, Carlos Lwanga e Companheiros, que lemos esta semana, S. 
Paulo VI, o grande Papa do Concílio Vaticano II, diz que eles “acrescentam 
ao álbum dos vencedores, chamado Martirológio, uma página, ao 
mesmo tempo trágica e grandiosa, verdadeiramente digna de figurar 
ao lado das célebres narrações da África antiga”. 
“Quem poderia alguma vez pressentir [continua], que às grandes figuras 
históricas dos santos mártires e confessores de África, tais como Cipriano, 
Felicidade e Perpétua, e o grande Agostinho, haveríamos nós um dia de 
associar nomes tão queridos como Carlos Lwanga, Matias Mulumba 
Kalemba e os seus vinte companheiros? E não queremos esquecer 
também os outros, de confissão anglicana, que sofreram a morte pelo 
nome de Cristo.” 
Trata-se de um compromisso com a Verdade, que não é uma palavra 
sem sentido e que nos será dada a conhecer pelo Espírito, com o dom 
da fortaleza para a sustentar. Não é algo de inexistente, nem algo de re-
lativo. Para nós, cristãos, a resposta à questão da verdade total tem certa-
mente não apenas uma resposta mas a resposta naquele que de si mesmo e 
com a sua autoridade disse Ser o Caminho, a Verdade e a Vida. (Cf. Jo 14, 
6).  
Aquela verdade total é uma Pessoa, Jesus Cristo. E por ela, sim, vale 
a pena morrer. Não por amarmos o sofrimento e a morte: amamos a vida. 
Mas para que não restem dúvidas, para que fique feita e frutifique a de-
claração definitiva da fé que professamos, com a fortaleza do Espíri-
to.  
Por isso, sim, fica bem que a semana que se inicia com o Pentecostes, lembre 
através de umas dezenas de nomes a sementeira de mártires que nos ser-
vem de padrão, a nós também, tíbios irmãos de fé morna de tão ilus-
tre comunidade de crentes. 
A semana termina com a invocação do Imaculado Coração da Virgem 
Santa Maria. Rainha dos Mártires, Mãe de Deus e Mãe Nossa. “O co-
nhecimento sempre mais profundo dos mistérios celestes enchia-a de alegria, 
fazia-lhe sentir a fecundidade do Espírito, atraía-a para Deus e confirmava-a 
na sua humildade” (Dos Sermões de S. Lourenço Justiniano, Bispo, Séc. XV). 
Sigamos o seu exemplo fecundo e peçamos o abrigo do seu terno coração. 
________________________ 
O Senhor chamou a si o nosso irmão João Ferreira. Ao longo de toda uma 
vida, nas situações mais variadas, mas sobretudo nas que tinham a ver com 
a sua experiência e capacidade de relacionamento e de negociação, no plano 
dos interesses e dos meios necessários ao desenvolvimento dos objectivos 
pastorais da comunidade paroquial, esteve sempre presente e disponível, 
com a sua fé, a sua alegria e o seu realismo. Acompanhamos a dor e a sau-
dade de toda a família e amigos. O Senhor o receba nas moradas eternas. 
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Acontece ... 
 

Recomeço das Eucaristias Comunitárias: 

Horários: Sábado - 19h; Domingo - 9h e 11h; Semana - 19h 

Vir com 20 a 30 minutos de antecedência. Obrigado.  

Quinta-feira, dia 11 de Junho, celebramos o Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo. Haverá somente missa às 9h e às 11h.  

 Calendário Paroquial Dia  

Solenidade de Santo António 13 de Junho Domingo 

Transmissão online das Eucaristias … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 19h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS             7 - DOMINGO X DO TEMPO COMUM 

Ex. 34, 4b-6. 8-9   /  Sal. Dan. 3, 52-56  /  2 Cor. 13, 11-13  /  Jo. 3, 16-18  /  Semana II do Saltério  

 

11 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO 
Deut. 8, 2-3. 14b-16a   /  Sal. 147  /  1 Cor. 10, 16-17  /  Jo. 6, 51-58  

 

14 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 
Ex. 19, 2-6a   /  Sal. 99 (100)  /  Rom. 5, 6-11  /  Mt. 9, 36—10, 8  /  Semana III do Saltério  

Sal. 120 (121) 

Sal. 4 

Sal. 90 (91) 

Mt. 5, 1-12 

Mt. 5, 13-16 

Lc. 2, 8-14 

1 Reis 17, 1-6 

1 Reis 17, 7-16 

Dan. 10, 2a. 5-6. 12-14b 

- 2ª Feira  

- 3ª Feira 

- 4ª Feira 

8 

9 

10 

Sal. 26 (27) 

Sal. 18B (19B) 

Mt. 5, 27-32 

Mt. 5, 13-19 
1 Reis 19, 9a. 11-16 

Sir. 39, 8-14 (gr. 6-11) 
- 6ª Feira  

- Sábado 

12 
13 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

