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SANTÍSSIMA 
TRINDADE

Provérbios 8, 22-31
Salmo 8

Romanos 5, 1-5
João 16, 12-15

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Começar a 
escrita de um 

diário espiritual
pessoal e/ou 

familiar

A palavra de Deus fala de sabedoria, 
glória, esperança, amor e verdade. 
A beleza e a ordem da Criação, 
«obra das vossas mãos», remetem 
para Jesus Cristo. Ele é a ‘Sabedoria 
de Deus’ presente no ato criador: 
«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». No Filho, pelo 
Espírito, somos filhos amados do Pai, 
chamados a viver como filhos da luz 
e da verdade. Temos a assistência do 
Espírito Santo: «Ele vos guiará para a 
verdade plena». Pelo batismo, somos 
fortificados com uma esperança que 
«não engana, porque o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo». Peçamos a 
perseverança no amor trinitário.

A atração contínua do coração 
para uma determinada escolha, 
é a segunda modalidade de 
discernimento. Dia após dia, num 
processo que decorre gradualmente, 
vai-se repetindo o mesmo padrão. Às 
vezes, com lágrimas de consolação 
espiritual; outras vezes, atacados por 
desolações, como a tristeza e a secura 
espiritual, a falta de confiança e de 
amor. Pode ser muito útil registar por 
escrito o que vai surgindo no coração, 
durante o processo. «A atenção 
fiel a essas experiências permite-
nos aprender quaisquer padrões 
emergentes de atração e resistência». 
Útil é também a orientação de outra 
pessoa. Sempre abertos ao Espírito 
que nos guia para a ‘verdade plena’, 
de acordo com a vontade divina.

“Ele vos guiará para “Ele vos guiará para 
a verdade plena”a verdade plena”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A «verdade plena» é a meta do nosso 
itinerário humano e espiritual. Temos 
vindo a assinalar a importância do 
Espírito Santo, na descoberta da nossa 
missão neste mundo. Ele é o único 
capaz de nos guiar na busca do nosso 
propósito, na resposta à questão 
central desta ‘série’. A psiquiatra 
Marian Rojas Estapé (em «Como 
fazer para acontecerem coisas 
boas») escreve que é necessário 
que cada um de nós se conheça, se 
compreenda e se aceite. Para chegar 
à felicidade, ou seja, à descoberta 
da nossa missão, temos de conjugar 
estes verbos: conhecer-me, 
compreender-me, aceitar-me.
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todas as Dioceses. O Departamento 
Arquidiocesano da Pastoral Familiar 
escolheu o Domingo, 26 de Junho, 
para convidar as famílias a viver em 
conjunto este acontecimento.

O programa decorre no Sameiro, no 
domingo de manhã, ficando a tarde 
livre para um almoço pic-nic e uma 
tarde em família. Pelas 10h00, inicia-
-se a concentração das famílias junto à 
estátua de S. João Paulo II, seguindo-se 
em peregrinação até ao Santuário. Na 
Cripta do Sameiro, pelas 11h00, haverá 
uma ligação a Roma para a transmissão 
da oração do Angelus, presidida pelo 
Papa Francisco. O encontro termina 
com a Eucaristia, às 11h30, presidida 
por D. Nuno Almeida. “Convidamos 
todas as famílias da nossa Diocese 
a acolher esta proposta e virem ao 
Santuário do Sameiro, para viver este 
Encontro em comunhão com muitas 
outras famílias!”, apela a Pastoral.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA

Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espírito Santo:
 que o Amor divino, que Vos une e 

distingue, Se derrame com abundância 
em nossos corações.

Ensinai-nos, como Vós, a viver juntos, 
 unidos na riqueza das nossas diferenças.
Abençoai esta mesa familiar
 onde nos damos e nos recebemos 
 uns aos outros, uns pelos outros, 
 para que através de gestos concretos,
 vivamos a gratuidade do amor 
 e a santidade na nossa vida quotidiana.
 Ámen.

SÍNODO
[caminhar juntos]

- ONDE há AMOR NAScEM gESTOS -
Caminhemos sinodalmente ao encon-

tro dos jovens que sofrem, porque 
se afastam do Espírito de amor da 
Trindade Una. Vamos! O Filho Jesus 
alimenta-nos com o Seu Pão vivo! 
Levemos aos quatro cantos do mundo 
a sabedoria de vivermos em paz, justi-
ficados pela fé inabalável que sentimos 
na Palavra do Pai, nosso Deus e Se-
nhor. Para isso, podemos rezar todos os 
dias o “Passo a Rezar”, pois o Espírito 
ainda tem muitas coisas para nos dizer!

LEITORES
DIa 15 / JunhO [cAPELA]

Leitores - a designar
DIa 16 / JunhO [MOSTEIRO]

Introdução - Luísa
1ª Leitura - Laura
2ª Leitura - Carlos
Or. Universal - Paulo

DIa 18 / JunhO [cAPELA]
Leitores - a designar

DIa 19 / JunhO [MOSTEIRO]
Introdução - Anabela
1ª Leitura -  Luís
2ª Leitura - Emília
Or. Universal - Sérgio

CaLEnDÁRIO LITÚRGICO
13 | S. António de Lisboa, presb. e dr da Igreja, 

Padroeiro secundário de Portugal
16 | Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
19 | XII Domingo do Tempo Comum

PROCISSÃO DO CORPO DE DEuS
A Procissão do Corpo de Deus vai 

decorrer segundo a sua forma habitual. 
A Eucaristia será às 17h na Sé. Por 
volta das 18h sairá a Procissão. A Zona 
Cávado concentra-se na praça do 
Município, no lugar habitual, e integra a 
Procissão junto à igreja da Misericórdia. 
A Paróquia levará o Estandarte do 
Santíssimo/Sagrado Coração de Jesus.

aVISO - ALTERAÇÃO PONTuAL DO hORáRIO DA EucARISTIA
No próximo dia 19 de Junho (domingo)

vamos celebrar a Festa da Fé (Profissão de 
Fé) do 7º ano de catequese. Assim sendo, 
nesse dia haverá um ajuste do horário da 
Eucaristia da comunidade, para as 10h. 

FESTA DO CERCO - bAZAR
A Comissão de Festas em honra de S. 

Sebastião “O Cerco” pede para informar 
que irá realizar o Bazar de Boavista e 
lugares vizinhos, nos dias 18 e 19 de 
junho, junto ao cruzeiro do Mosteiro.

PASTORAL FAMILIAR JUNTA FAMÍLIAS
A encerrar o Ano Família Amoris 

Laetitia, decorrerá de 22 a 26 de Junho, 
em Roma, o X Encontro Mundial 
das Famílias, com o tema “Amor 
em família: vocação e caminho de 
Santidade”. Como o Papa Francisco 
não deseja que este Encontro se limite 
a Roma, incentiva a celebrá-lo em 

TERça, 14 / JunhO > 19h / MOSTEIRO
Esperança Lopes m.c. Confraria de 

Ns Sra do Rosário; José Agostinho 
Fernandes m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; Acção de Graças a São José

- LITURGIA VESPERTINA DO CORPO DE DEUS -

QuaRTa, 15 / JunhO > 19h / CaP. SRa DO Ó
Lucília e marido m.c. filha Maria de 

Lurdes; José Joaquim Tavora m.c. filha 
e netos; Manuel Duarte Gomes, cunha-
do, pais e sogros m.c. esposa e filhos; 
Brás Faria Macedo m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
- CORPO DE DEUS -

QUINTA, 16 / JuNhO > 9h / P. DA gRAÇA

QuInTa, 16 / JunhO > 10h30 / MOSTEIRO
 Pelo Povo

SExTA, 17 / JuNhO > 19h / P. DA gRAÇA

 SÁBaDO, 18 / JunhO > 19h / CaP.SRa DO Ó
António Esteves m.c. esposa e filhos;
Maria do Céu Gomes Roriz Pinto 

(aniv.) m.c. família; Em honra da 
Sagrada Família m.c. associados; 
Américo Ferreira Guerra Fontes, 
filho António e família m.c. Família; 
Arminda Ferreira Guerra Fontes m.c. 
afilhada; Manuel Pereira de Castro e 
esposa m.c. filhos; Maria do Livra-
mento Costa Martins m.c. marido 
e filhos; Justino Martins Coelho e 
sogros m.c. cunhado Joaquim; Maria 
Gomes Nogueira e marido m.c. filhos

SábADO, 18 / JuNhO > 20h / Ig. P. DA gRAÇA

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 19 / JuNhO > 9h / P. DA gRAÇA

DOMInGO, 19 / JunhO > 10h / MOSTEIRO
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Sra do Rosário; António José da 
Cunha Pires m.c. família; Domingos 
Loureiro Gomes e esposa m.c. filhos; 
Teresa Gonçalves m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

DOMInGO, 19 / JunhO > 11h15 / MOSTEIRO

- PROFISSÃO DE Fé [7 ANO DE cATEquESE] -
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