
 

RETORNO ÀS CELEBRAÇÕES COM FIÉIS 

ORIENTAÇÕES: 
 

1 – Há equipas de acolhimento na Igreja. Serão compostas por 5 pessoas: 

2 na entrada, com a tarefa de lembrar as normas para entrar na Igreja – 

máscara obrigatória, higienização das mãos com gel; 2 dentro da Igreja, 

para indicar os lugares a ocupar; e uma na saída, para não deixar entrar 

pela porta principal.  3 delas fazem o peditório à saída. 

 

2 – A entrada será pela porta lateral e a saída pela porta principal. A Igreja 

estará aberta meia hora antes das celebrações. A missa das 13h, passará a 

ser celebrada às 13h15m.  

 

3 – A ordem de ocupação dos lugares: desde o Coração de Jesus até à ca-

pela do Santíssimo. É obrigatório o distanciamento de 2 metros. 

 

4 – Para a saída: inicia nos lugares próximos do Coração de Jesus. 

 

5 – Para a comunhão, inicia-se pelos bancos da frente até trás. Teremos 3 

pontos de distribuição, evitando que as pessoas se cruzem, e se tiver que 

acontecer, que haja uma distância de segurança. 

 

Acima de tudo importa que todos tenhamos uma atitude responsável, 

com cuidado, mas sem dramatismos. Juntos vamos fazer deste regresso 

uma festa, unidos como verdadeiros discípulos do Senhor. 

 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVI, Nº 28, 6 - 13 de Junho de 2020 

Caros amigos 
A celebração da Solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de com-
preender e decifrar o “problema de um em três”. Mas deve ser, sobretu-
do, a contemplação de um Deus que é amor e que é, portanto, comunida-
de.  
S. João é o evangelista fascinado na contemplação do amor de um Deus 
que não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para 
apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definiti-
va. Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, 
até à morte na cruz, para mostrar aos homens o caminho da vida eterna. 
No dia em que celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, somos 
convidados a contemplar, com S. João, esta incrível história de amor e a 
espantar-nos com o peso que nós, seres limitados e finitos, pequenos 
grãos de pó, com fragilidades, adquirimos nos esquemas, nos projectos e 
no coração de Deus. 
O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. 
É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre. Deus 
respeita absolutamente a nossa liberdade e aceita que recusemos a sua 
oferta de vida. No entanto, rejeitar a oferta de Deus e preferir o egoísmo, 
o orgulho, a auto-suficiência, é um caminho de infelicidade, que gera so-
frimento.  
Nós, crentes, devíamos ser as testemunhas desse Deus que é amor e as 
nossas comunidades cristãs deviam ser a expressão do amor trinitário. 
No passado fim de semana voltamos a ter a possibilidade de participar na 
celebração da eucaristia. Um regresso com serenidade e alegria. Sabemos 
que ainda é necessário continuar a ter muita atenção às orientações que 
recebemos das entidades competentes. Este momento de provação, as-
sim como tantos outros, são momentos para crescermos em comunidade, 
lugar de acolhimento.              Pe. Feliciano Garcês, scj   
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da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. 
Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de 
Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Se-
nhor.  
 

ALELUIA 
Ap 1,8 - Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  

ao Deus que é, que era e que há-de vir. 
  
EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 3,16-18) 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por 
Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita n’Ele já 
está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de 
Deus». Palavra da salvação. 
_____________________________________________________________ 
 

RECOLHA DE BENS ALIMENTARES 
 
A pandemia do Convid 19 levou a que fosse decretado o estado de emer-
gência, o país parou. Todos ficamos em casa. Muitos perderam os seus 
rendimentos. Apesar dos apoios do Estado, são cada vez mais as famílias 
que passam por dificuldades. Pessoas que tinham os seus negócios, em-
prego, rendimentos e, de um momento para o outro ficaram sem nada. 
A Paróquia tem recebido pedidos de ajuda, para além daqueles que já 
apoiava. Para poder ajudar, pedimos a vossa colaboração para uma reco-
lha de bens alimentares durante esta semana. 
As entregas podem ser feitas na secretaria da paróquia, todos os dias das 
10h às 20h. 
 
Obrigado. 

 
 
 
 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
LEITURA I – Leitura do Livro do Êxodo (Ex 34,4b-6.8-9) 
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, 
como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Se-
nhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés, que invocou o nome do 
Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: «O Senhor, o 
Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para Se indignar e 
cheio de misericórdia e fidelidade». Moisés caiu de joelhos e prostrou-se 
em adoração. Depois disse: «Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos 
olhos, digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata 
de um povo de dura cerviz, mas Vós perdoareis os nossos pecados e ini-
quidades e fareis de nós a vossa herança». Palavra do Senhor. 
  
SALMO RESPONSORIAL       Dan 3,52-256 
 

Refrão: Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. 
 
Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito o vosso nome glorioso e santo: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
 
Bendito sejais no templo santo da vossa glória: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no trono da vossa realeza: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
 
Bendito sejais, Vós que sondais os abismos 
e estais sentados sobre os Querubins: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no firmamento dos céus: 
digno de louvor e de glória para sempre.       
  
LEITURA II – Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Corín-
tios (2 Cor 13,11-13) 
Irmãos: Sedes alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos 
outros, tende os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e 


