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DOMINGO da SANTÍSSIMA TRINDADE

“Pai, Filho e Espírito Santo”

A Santíssima Trindade é «mistério» e também a expressão 
do amor. Somos batizados «em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo»: do Pai, que revela o seu rosto misericordioso; 
do Filho, que incarnou, morreu e ressuscitou para nos salvar; 
do Espírito Santo, que é garantia perene da unidade e da co-
munhão. Os textos bíblicos recordam as raízes da nossa fé. 
Com Moisés, reconhecemos um 
Deus «clemente e compassivo, [...] 
cheio de misericórdia e fidelidade» 
(1.a). Com Paulo, desejamos que 
«o Deus do amor e da paz» esteja 
sempre connosco (2.a). Deus é digno 
«de louvor e de glória para sempre» 
(salmo), pois, graças ao seu amor, 
enviou seu Filho não «para conde-
nar o mundo, mas para que o mun-
do seja salvo por Ele» (evangelho). 
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O passado não marca
radicalmente o futuro.
Tu és o presente e o futuro,
com as marcas do teu passado
guardadas no cofre das recordações.
Mas tu és muito mais
que o teu passado.
Por isso, aceita esse teu passado.
Só não deixes que ele te feche
as portas do futuro.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—a substituir a de 7.º dia por Rosa M.ª do Couto (falecida a 23.4), m.c. a família. 
19,30  ” — SANTUÁRIO—a substituir a de 7.º dia por António Manuel Silva Gonçalves (falecido a 17.3), 

m.c. a família; a substituir a de 30.º dia por Diozinda Rosa das Neves (falecido a 24.2), m.c. 
a família; aniv. por Tributina de Carvalho, marido e filhos, m.c. o filho Dulcídio Soares.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Carlos da Fonseca e pais, m.c. Domingos Fonseca; aniv. por M.ª Cardoso 

da Silva, filhos, neto e nora, m.c. M.ª Alice Castro; aniv. por Joaquim Gonçalves Rodrigues 
e pai, m.c. a mãe; aniv. por António Rodrigues, esposa e filhas M.ª e Rosa, m.c. Agostinho 
Barros Rodrigues.

19,30  ” — SANTUÁRIO—a substituir a de 7.º dia por Virgínia do Carmo Araújo (falecida a 22.3), m.c. 
a família; por Alcina da Graça e Silva, m.c. a família; aniv. por Joaquim Gomes de Castro, 
m.c. a esposa.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por M.ª Luísa Couto, Amélia Couto e marido, m.c. a filha M.ª Fátima; aniv. 

por Teresa de Jesus Nogueira, m.c. João M.ª de Magalhães; aniv. por José Ferreira Dias, 
Joaquina de Castro, Teresa Ferreira e Avelino de Sousa, m.c. Jerónimo Batista Dias e 
esposa; aniv. por Palmira Vilela, marido e filhos, m.c. M.ª da Conceição Vilela.

19,30  ” — SANTUÁRIO—a substituir a de 7.º dia por António Lopes Fernandes (falecido a 6.5), m.c. 
a família; aniv. por Hilário Costa Ramos, esposa e filhos, m.c. o filho Celestino: aniv. por 
António de Oliveira, esposa, sogros, cunhados e irmão, m.c. o filho António Oliveira.

QUINTA
08,00 horas — aniv. por Américo Dias, Joaquim António de Abreu, tios e primos de Manuel Sousa Costa 

e esposa; aniv. por Sérgio Armando Fernandes Sousa, m.c. a família; aniv. por M.ª Júlia 
Barros Oliveira, m.c. Margarida Jorge Oliveira Macedo; aniv. por António Magalhães 
Fernandes, Alzira Moreira e familiares, m.c. a família; aniv. por Aurélio da Silva Moreira, 
irmãos, Rosa Antónia de Abreu e irmão, m.c. a filha M.ª Amélia e marido; aniv. por António 
da Silva, João António da Cruz, esposas e filhos, m.c. a família; aniv. por Maximina da 
Silva Vaz, filhos e nora, m.c. a família; aniv. por M.ª Augusta da Silva e marido, m.c. José 
da Silva.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; aniv. por 

Torcato Rodrigues, esposa, filhos e genro, m.c. Mª Augusta Rodrigues.
SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Nice Rocha, m.c. Glória Rocha Pereira; aniv. por Amândio José de 

Castro, m.c. a esposa; aniv. por M.ª Marques de Castro Carneiro, m.c. o marido e filha; 
aniv. por M.ª da Conceição Vieira e marido, m.c. a filha Silvina.

19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por Laurinda da Silva Lima, marido e irmã, m.c. os filhos; aniv. por 
Deolinda Rosa Alves Cruz e Carlos Feliciano Rodrigues, m.c. a família; aniv. por Matias 
Vieira Reis, m.c. a esposa.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—a substituir a de 7.º dia por António Rodrigues da Silva (falecido a 16.3), m.c. 

a família; aniv. por João da Silva Fernandes, m.c. a filha Almerinda; aniv. por M.ª da Luz 
Rodrigues, irmã e primos, m.c. a família; aniv. por Aurora Oliveira Leite, Armando Alberto 
Ferreira, Bernardino Viegas e M.ª Judite Rodrigues, m.c. a família.

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por José Alberto Macedo Pinto, António José Pinto de Oliveira, m.c. o irmão Manuel 

Pinto Oliveira; aniv. por Virgínia da Cunha Ramos, marido e filhos, m.c. Margarida Mouti-
nho; aniv. por Celestino Sousa, esposa e filhos, m.c. a Júlia Sousa; aniv. por Júlio Barbosa 
e M.ª Fernandes, m.c. o filho Alberto; aniv. por Adosinda Moutinho, m.c. a filha; aniv. por 
Manuel Fernandes, Palmira Batista, Rosa Fernandes, P. João Batista e familiares de 
Joaquim Fernandes; aniv. por M.ª Fernandes e Júlio Barbosa, m.c. o filho Alberto; aniv. 
por Gualdino da Cunha Duarte e Joana Ema Pereira, m.c. a filha M.ª da Conceição Duarte.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de Ave; aniv. por 

João Rodrigues, m.c. a família.

 AVISOS: 
Dia do Corpo de Deus:

Quinta-feira é dia do Santíssimo Cor-
po e Sangue de Cristo. É dia santo de 
guarda.

A data ocorre na segunda quinta-feira a 
seguir ao Domingo de Pentecostes.

Enquanto o Pentecostes é celebrado 
50 dias após a Páscoa, o Corpo de Deus é 
celebrado 60 dias depois.

Significado do Corpo de Deus.
O Corpo de Deus é uma celebração católica que tem como fim celebrar 

o mistério da Eucaristia, o sacramento em que os fiéis recebem o corpo 
e sangue de Jesus Cristo.

O Corpo de Deus foi feriado até 2012, altura em que o governo português 
decidiu que este feriado religioso de tradições católicas seria eliminado. 
Assim, a partir de 2013, o Corpo de Deus deixou de ser feriado.

Entretanto, em 2016, voltou a considerar-se a comemoração como 
feriado nacional.

“Um pároco andava preocupado pelo constante esvaziamento da sua Igreja. 
Domingo após domingo eram cada vez menos as pessoas que participavam na 
Eucaristia, ou que recorriam a si nem que fosse para conversar.

Tentando fazer com que as coisas voltassem ao que eram antes, tratou ir em 
busca dos seus fiéis questionando-os acerca da sua ausência. Invariavelmente, 
a resposta era sempre a mesma: “Sabe, Sr. Padre, eu tenho a minha fé. Posso 
vivê-la aqui em casa, na tranquilidade do meu lar e não preciso de intermediários 
para falar com o meu Deus.”

Um dia, cansado de ouvir sempre a mesma justificação, convocou os seus 
paroquianos para uma reunião no salão. Apesar da noite gelada, por respeito ao 
seu pároco, apareceram todos. Quando estavam finalmente reunidos, o pároco, 
sem uma palavra, dirigiu-se à lareira que aquecia a sala, pegou num pedaço de 
madeira que ardia e colocou-a no centro da sala isolando-a das outras. Passados 
poucos minutos esse pedaço de madeira deixou de arder. O pároco, sem uma 
palavra, olhou para os seus paroquianos e saiu.”

Estava tudo dito!

   «Nunca desista porque encontrou um 
obstáculo! Os desafios são o tempero da 
vida!» Mundo das Mensagens


