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LEITURA I ( Deut 4, 32-34.39-40 )
Moisés falou ao povo, dizendo: «Interroga os tempos anti-
gos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o 
homem sobre a terra. Dum extremo ao outro dos céus, su-
cedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventu-
ra palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de 
Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o 
deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, 
por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão 
forte e braço estendido, juntamente com tremendas mara-
vilhas, como fez por vós o Senhor, vosso Deus, no Egipto, 
diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita em teu 
coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá 
em baixo na terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis 
e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres 
feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na 
terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre».
SALMO RESPONSORIAL: 

Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.  

HOJE, DIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - assembleia no salão pa-
roquial às 15h00 com Conselhos Pastorais, equipas Alpha, alguns 
representantes de células, catequistas e jovens, ministros extraordi-
nários da distribuição da comunhão. O encontro terminará às 17:00.
CORPO DE DEUS - Festa do Precisíssimo Corpo e Sangue de Cris-
to com missas nos horários habituais, incluindo as vespertinas. Para 
além destas, será celebrada missa às 15h00 em SJBaptista, durante a 
qual as crianças do 3º ano farão a sua primeira comunhão. Às 17h00, 
o sr Bispo celebrará na Sé Nova (não haverá procissão mas um tem-
po de adoração eucarística).
CONSELHO PASTORAL DE SÃO JOSÉ - reúne terça, dia 1.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, dia 3. Será presen-
cial, às 21h30, em SJBaptista. Quem não puder estar presencial-
mente, poderá participar por Zoom. Esta oração é aquilo que está 
enunciado no título: de cura e misericórdia. Também pedimos a cura 
da alma e do espírito. Mas também pedimos curas físicas. Na humil-
dade, cumprimos aquilo que o Senhor nos mandou: “Em qualquer 
cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for 
servido, curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: ‘O Reino de 
Deus já está próximo de vós.’”.
FORMAÇÃO EQUIPAS ALPHA - sexta, dia 4, às 21h30.
DIA DO AMBIENTE - sábado, 5 de junho, às 17h30, para assinalar o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, a comissão que preside aos eventos 
relacionados com o Ano de São José em SJosé propõe uma palestra 
com a prof. Helena Freitas e participar na plantação de um Cedro do 
Líbano nos jardins da igreja.
SÃO JOSÉ, PAI NA TERNURA - sábado, 5 de junho, às 21h30 - a con-
ferência promovida pela paróquia de SJosé e que neste dia versará 
sobre a dimensão da ternura - o papa fala da revolução da ternu-
ra para mudar um mundo agressivo, individualista, que descarta os 
mais fracos, indiferente à sorte dos outros. A ternura pode mudar o 
mundo. A oradora será a Sílvia Monteiro, médica cardiologista.
A conferência decorrerá presencialmente, para quem quiser e puder 
estar presente, no Salão Paroquial de São José, mas, a pensar em 
todos quantos não possam estar presentes ou não tenham disponi-
bilidade para ouvir àquela hora, será transmitida em direto no canal 
Youtube da nossa Unidade Pastoral e nas nossas páginas Facebook.
O link para a transmissão Youtube já está divulgado nos sites e na 
nossa http://linktr.ee/sjbaptista

EVANGELHO ( Mt 28, 16-20 ) 
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, em 
direcção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, 
adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-
-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 
Ide e ensinai todas as na          ções, baptizando-as em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que 
vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 

LEITURA II ( Rom 8, 14-17  ) 
Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo 
Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não 
recebestes um espírito de escravidão para 
recair no temor, mas o Espírito de adopção 
filial, pelo qual exclamamos: «Abá, Pai». O 
próprio Espírito dá testemunho, em união 
com o nosso espírito, de que somos filhos 
de Deus. Se somos filhos, também somos 
herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros 
com Cristo; se sofrermos com Ele, também 
com Ele seremos glorificados.  



REFLEXÃO
A forma como a Liturgia nos propõe a celebração dos mistérios 
da fé revela a pedagogia de uma mãe cheia de sabedoria que 
nos quer iniciar no conhecimento de Deus e na relação filial 
com Ele. Durante o tempo do Advento e do Natal, o Pai envia o 
Seu Filho que se faz em tudo igual a nós exceto no pecado. Du-
rante o tempo de quaresma e Páscoa, seguimos Jesus, o Filho, 
que passou fazendo o bem, que os homens mataram e o Pai 
ressuscitou dos mortos. No Pentecostes, corolário do mistério 
pascal, o Espírito Santo é-nos apresentado e oferecido como 
Aquele que continua a obra de Cristo na Igreja e no mundo. 
Chegados aqui, supõe-se estarmos mais bem preparados para 
saber quem é o nosso Deus e quanto Ele nos ama. A Festa da 
Santíssima Trindade, resumindo toda a história da salvação, 
convida-nos a uma vibrante sinfonia de louvor, glória e ação 
de graças a este Deus uno e trino por tudo o que fez e faz por 
nós.
A mensagem central que ressalta da festa da Santíssima Trin-
dade é que o nosso Deus não é um Deus longínquo, abstra-
to, mas um Deus próximo, que vem partilhar as nossas dores 
e alegrias e  nos convida, também a nós, a estarmos atentos 
às dores e alegrias dos nossos irmãos, comprometendo-nos 
com eles como Ele se comprometeu connosco, em Cristo, até 
à morte na cruz.
Um rabino judeu, chamado Elie Jean Marie Setbon, conver-
teu-se há tempos ao catolicismo e fez-se batizar. Escreveu um 
livro chamado “do Kippa à cruz”. Numa entrevista, fizeram-
-lhe a seguinte pergunta: Os cristãos têm o mesmo Deus que 
os judeus ou os Muçulmanos? Ele respondeu: «Sim e não». 
«Sim» porque há um só Deus e, portanto, só pode ser o mes-

mo; «não», se confrontamos as imagens que temos de Deus. 
Para um judeu, é impensável ter relações pessoais com Deus, 
chamando-O «Pai»; nem se deve sequer dizer o seu nome, por 
respeito.» Ora Jesus diz-nos: «Quando rezardes dizei: “Pai Nos-
so”. Para o cristão, é mesmo essencial fazer a experiência do 
encontro pessoal com Jesus, no Espírito Santo, e quando isto 
acontece fazemos a experiência mais admirável que se pode 
fazer nesta terra: a experiência de sermos filhos de Deus e de 
sussurrarmos interiormente a relação filial que temos com ele 
dizendo «Abba, Pai», ao jeito de Jesus, porque é o Espírito de 
Jesus que nos inunda e «dá testemunho ao nosso espírito que 
somos, de facto, filhos de Deus».
O facto de Deus ser Trindade de amor, ser relação, ser família, 
tem implicações profundas para nós, seus discípulos. Sendo 
criados por um Deus que é relação de pessoas, também em 
nós existe o apelo à comunhão. «Não é bom que o homem 
esteja só». Por isso, “aprouve a Deus salvar e santificar os ho-
mens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre 
eles, mas constituindo-os em povo que O conhecesse na ver-
dade e O servisse santamente” (LG,9). A Igreja só testemunha 
o mistério de Deus quando, no seu seio, se vivem relações de 
comunhão e ela se torna sinal e sacramento de unidade para 
todo o género humano. A encíclica Fratelli Tutti, do Papa Fran-
cisco, é um grande serviço da Igreja ao mundo, pois a sua mis-
são é ser sinal, mas também instrumento da unidade de todos 
os homens. 
Para uma nova evangelização, é fundamental que as paróquias 
se estruturem para uma maior vivência da comunhão fraterna. 
O acolhimento a todos os que chegam à porta da igreja e em 
todos os lugares onde se acolhe, a construção de grupos de 
dimensão familiar que se reúnem quinzenal ou mensalmente 
para orar, partilhar a palavra e viver a dimensão fraterna, o 
serviço em grupo aos pobres, as ações comuns de evangeliza-
ção, a liturgia participativa - mudará, pouco a pouco, o rosto 
da igreja vista tantas vezes como uma instituição que ofere-
ce serviços religiosos para passar a ser vista e experimentada 
como uma família espiritual onde todos são entusiasticamen-
te acolhidos e encontram o seu lugar de pertença. Mas, ao 
mesmo tempo, somos chamados a trabalhar com todos os 
que não se sentem parte da igreja para com eles construir a 
unidade e a paz.
Neste dia da Santíssima Trindade celebramos, na Igreja de 
Coimbra, o dia da Igreja Diocesana, pois a Igreja é a melhor 
imagem da Santíssima Trindade. O tema deste dia é: Diocese 
de Coimbra, jovem com os jovens. A Igreja, embora funda-
da há mais de dois mil anos, é constantemente rejuvenescida 
pelo Espírito que lhe deu o impulso inicial e que continuamen-
te a impele a deixar-se renovar. Os jovens dão à igreja esse ros-
to juvenil, sonhador, cheio de esperança no futuro que a pro-
voca continuamente a ir mais além. Por isso uma comunidade 
cristã, sem jovens, fica empobrecida e corre o risco de deixar 
de sonhar e se instalar. Que o Plano Pastoral que vai ser dado à 
Diocese, sobre os jovens, desperte todas as comunidades para 
uma pastoral que os integre tornando-os corresponsáveis na 
sua missão evangelizadora.


