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LOUVORES À SANTÍSSIMA TRINDADE
(oração de São Francisco de Assis)

EDITORIAL
Vós sois Santo, Senhor Único, que fazeis maravilhas!
Vós sois Forte, Grande, e Altíssimo!
Vós sois o Rei omnipotente,
Pai Santo, Rei do céu e da terra!
Vós sois Trio e Uno, Senhor Deus, Sumo Bem!
Vós sois o Bem, todo o Bem, o Sumo Bem,
Senhor Deus, Vivo e Verdadeiro!
Vós sois Caridade e Amor;
Vós sois a Sabedoria!
Vós sois Humildade, Paciência e Segurança!
Vós sois Serenidade, Gozo e Alegria!
Vós sois toda a nossa Riqueza e Satisfação!
Vós sois Justiça e Temperança!

LITURGIA DA PALAVRA – 11º Domingo Comum
- Santíssima Trindade16.06.2019
Leitura do Livro dos Provérbios
Eis o que diz a Sabedoria de Deus:
«O Senhor me criou como primícias da sua actividade,
antes das suas obras mais antigas.
Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra.
Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas,
já eu tinha sido concebida.
Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido;
ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos,
nem os primeiros elementos do mundo.
Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente;
Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte,
quando condensava as nuvens nas alturas,
quando fortalecia as fontes dos abismos,
quando impunha ao mar os seus limites
para que as águas não ultrapassassem o seu termo,
quando lançava os fundamentos da terra,
eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia,
deleitando-me continuamente na sua presença.
Deleitava-me sobre a face da terra
e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens».
Palavra do Senhor
Refrão: COMO SOIS GRANDE EM TODA A TERRA, SENHOR, NOSSO DEUS!

Vós sois Formosura e Mansidão!
Vós sois Protetor, Guarda e Defensor!
Vós sois Fortaleza e Refrigério!
Vós sois a nossa Fé e a nossa Esperança!
Vós sois Grande Doçura!
Vós sois a Vida Eterna!

Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor,
A Vós, toda a Honra e toda a Glória!
A Vós, o Louvor!!!

Pe. Manuel Silva

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,
a lua e as estrelas que lá colocastes,
que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?
Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhes poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:
Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé,
a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos,
apoiados na esperança da glória de Deus.
Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz a constância,
a constância a virtude sólida, a virtude sólida a esperança.
Ora a esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Palavra do Senhor!

PENSAMENTO DA SEMANA
“O Pai é, na Trindade, aquele que ama, a fonte e o princípio de tudo; o Filho é aquele que é amado; o Espírito Santo é o amor com o qual se amam”.
(Raniero Cantalamessa)

Anedota da Semana

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
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».
Palavra da Salvação!

Comentário
Muitas vezes basta um olhar para dizer muitas coisas, basta um olhar para dar
de novo esperança, confiança e vida, basta um olhar para dizer “amo-te!” e ouvir
dizer em eco: “amo-te!” O Pai ama o Filho Jesu e o Espírito Santo; Jesus ama o Pai
e O Espírito Santo; O Espírito Santo ama o Pai e o Filho Jesus.
A Trindade é um intercâmbio de “amo-te!” Há unidade e, ao mesmo tempo,
personalidades diferentes: cada um diz “amo-te!” e pode acrescentar “eu sou
amado!”
Tal é o segredo da sua existência e da sua eternidade.
Mistério! Não por ser incompreensível, mas por, sem cessar, merecer ser melhor compreendido.
E a Trindade não é o único mistério, a humanidade também o é, porque criada
à imagem de Deus, homens e mulheres capazes de dizer “amo-te!” e capazes de
dizer “eu sou amado!” (fonte: www.dehonianos.Org. com).

Num congresso internacional de medicina o médico judeu afirma: -A medicina em
Israel é tão avançada que conseguimos fazer um transplante
de cérebro, e em 6 semanas o paciente está pronto para procurar emprego.
O médico alemão diz: -Na Alemanha conseguimos fazer um transplante dum coração, e em 4 semanas o paciente está pronto para procurar emprego.
O russo diz: -E nós fazemos um transplante de rins, e em 1 semana o paciente está
pronto para procurar emprego.
O médico português diz orgulhoso: -Isso não é nada! Em Portugal nós pegamos
um gajo sem cérebro, colocamos como primeiro-ministro,
e pouco tempo depois o país inteiro está à procura de emprego.

AVISOS DA SEMANA
1. DEDICAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL: Vamos celebrar, dignamente, o 28º aniversário da nossa Igreja, no dia 17, segunda-feira, na eucaristia das 19,00h.

2. SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS: Será no dia 20.06.
Às 09,00h, Eucaristia da comunidade. Às 11,00h, Primeiras comunhões.
Às 18,00h Missa festiva e procissão interparoquial do Corpo de Deus
3. PRIMEIRAS COMUNHÕES: No próximo dia 20de junho, às 10,45h as crianças
devem concentrar-se no exterior junto à torre da Igreja.
4. FESTAS DA PADROEIRA: (consultar programa)
 Procissão de Velas: 22.06, 21,00h. Missa da Festa: 11,00h.
 Procissão de Festa, 18,00h.
5. PASSEIO-CONVÍVIO DA PARÓQUIA: Será no dia 06.07, a Mourão e Nisa.
6. CONVOCATÓRIAS CPP: Estão em distribuição as convocatórias para o CPP
do dia 30.06. Os grupos e movimentos devem convocar uma reunião, para
avaliar e propor iniciativas para o ano da Caridade.
7. MATRÍCULAS PARA TODAS AS CATEQUESES: 2 Fins-de-semana de maio de
junho nos horários do Cartório e do Secretariado da Catequese.
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