
 

 

A 
 Solenidade da Santíssima Trindade que 

hoje celebramos é um convite à Igreja 

(nós, cristãos) a contemplar a essência 

do AMOR e da VERDADE.  
 

QUEM É O AMOR? QUEM É A VERDADE? 
 

Só o Espírito de Deus (Deus Criador) pode relevar

-nos todo o Amor e toda a Verdade! Só Ele, que é 

origem e fim do Amor e da Verdade, pode ensinar 

e guiar a humanidade a buscar o caminho da 

felicidade plena – a Salvação. Por isso, Deus fez-

se presença em Jesus Cristo (Deus Salvador), o 

Bom Samaritano, para nos resgatar das quedas 

nas encruzilhadas dos caminhos; para cuidar das 

nossas feridas com o bálsamo do Amor; e para 

nos restituir à verdade de filhos amados.  

Como viver à imagem da TRINDADE? 
 

Diz-nos um autor desconhecido: Certa vez, um 

jovem chegou à beira de um oásis, junto a um po-

voado e, aproximando-se de um velho, perguntou-

lhe: 

- Que tipo de pessoas vive neste lugar? 

- Que tipo de pessoas vive no lugar de onde você 

vem? Perguntou por sua vez o ancião. 

- Oh! Um grupo de egoístas e malvados – replicou-

lhe o rapaz – e estou satisfeito de haver saído de lá. 

(…) 

A que o velho respondeu: 

- “Cada um carrega no seu coração o meio ambien-

te em que vive. Aquele que nada encontrou de bom 

nos lugares por onde passou, não poderá encon-

trar outra coisa por aqui! Aquele que encontrou 

amigos ali, também os encontrará aqui! 

Somos todos viajantes no tempo e o futuro de 

cada um de nós está escrito no passado. Ou seja, 

cada um encontra na vida exatamente aquilo que 

traz dentro de si mesmo. O ambiente, o presente e 

o futuro somos nós que criamos e isso só depende 

de nós mesmos”.  

QUE TIPO DE PESSOA ÉS? 
 

Pe. Samuel Vilas Boas           
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TRINDADE 
Um Deus em três pessoas 

C 
elebramos na próxima quinta-feira a 

Solenidade do Corpo de Deus. 

É a FESTA DA EUCARISTIA – essa 

refeição que tomamos juntos, que é uma 

refeição sacramental e que constitui o gran-

de manifesto da presença de Jesus nas nos-

sas vidas. 

NÓS SOMOS UM POVO  

GERADO  

PELA EUCARISTIA. 

 Sem ela, não haveria nem Igreja nem cris-

tãos. É graças ao perdurar deste aconteci-

mento originário de Jesus, desta memória 

(que não é só evocação do passado, mas 

premissa do presente e futuro), que pode-

mos afirmar que nós vivemos. 

Os gestos de Jesus fazem-se muito plásti-

cos. Ele toma o Pão e diz:  
 

«Este é o meu Corpo  
que é dado por vós».  

 

Esta mesa... 
Toma o Cálice e diz:  

 

«Este é o meu Sangue derramado 
como sinal de uma Nova Aliança». 
 

E é a partir destas frases que nós O recor-

damos, que temos a garantia de que está 

connosco, todos os dias até ao fim dos 

tempos.  

Porque aquele pão se faz Corpo de Jesus, e 

corpo de uma história que vivemos em rela-

ção a Ele. Porque aquele vinho se faz San-

gue de uma Aliança que depois experimen-

tamos de muitas maneiras, mas sempre 

com um vínculo vivo que nos liga a Deus. 

Por isso não sabemos imaginar a nossa 

existência fora do diálogo com esta mesa. 

Esta mesa, é preciso acrescentar, é uma 

máquina para fazer irmãos, é um dispositivo 

de comunhão que erradica muros e desi-

gualdades, é o umbral de um mundo novo. 

 

D. José Tolentino Mendonça 
 



 

 

 ORAÇÃO  

      PELAS FAMÍLIAS  

Pai Santo, 
estamos aqui diante de Ti 
para Te louvar e Te agradecer 
pelo grande dom da família. 
 

Pedimos-Te pelas famílias 
consagradas no sacramento do matrimónio, 
para que possam redescobrir  
todos os dias a graça recebida 
e, como pequenas Igrejas domésticas, 
saibam testemunhar a Tua Presença 
e o amor com que Cristo ama a Igreja. 
 

Nós Te pedimos pelas famílias 
que passam por dificuldades e sofrimentos, 
por doenças ou por  
problemas que só Tu conheces: 
que Tu as sustentes e as tornes conscientes 
do caminho de santificação  
a que são chamadas, 
para que possam experimentar  
a Tua infinita misericórdia 
e encontrar novos caminhos  
para crescer no amor. 
 

Nós Te pedimos pelas crianças e jovens, 
para que possam encontrar-Te 
 

TLin[formativo] 

GUIMARÃES, ADORA-TE: ao aproximar-se a 

grande Festa de do Corpo de Deus (16 /06)  

as paróquias da cidade de Guimarães organi-

zam uma jornada de Adoração ao Santíssimo 

na seguinte ordem:  

13/06 – São Pedro do Toural (10h -18h) 

14/06— São Francisco (09h - 17h) 

15/06— Misericórdia (10h - 17h) 

16/06— Nª. Senhora da Oliveira (16:30h - Euca-

ristia seguida de procissão do Santíssimo ) 

X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS: no 

âmbito do encerramento do ano Amoris Lae-
titia o Departamento Arquidiocesano da Pas-

toral Familiar convida todas as famílias a 

viver em conjunto este acontecimento tão 
importante, no próximo dia 26/06, no Samei-

ro.  São, de igual forma, convidados todos 

os casais que este ano celebram 10, 25, 40, 

50 ou mais de 50 anos de Ma-
trimónio para a celebração de 

Ação de Graças pela Alegria 

do Amor, para isso devem 
inscrever-se a partir deste link:  

e responder com alegria à vocação  
que pensaste para eles; 
pelos seus pais e avós:  
para que sejam conscientes 
de serem sinal da paternidade 
e da maternidade de Deus 
no cuidado dos filhos,  
segundo a carne e o espírito,  
que Tu lhes confias. 
 

Nós Te pedimos,  
pela experiência de fraternidade 
que a família pode dar ao mundo. 
 

Senhor, que cada família 
possa viver a própria vocação  
à santidade na Igreja 
como um chamamento para ser  
protagonista da evangelização, 
ao serviço da vida e da paz, 
em comunhão com os sacerdotes  
e com as pessoas dos diversos  
estados de vida. 
Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. 
Amém. 

 
 

 

 

 

 

 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 13 Igre   19h00     
† 7.º DIA — Corina Gonçalves de Carvalho’ 
† Aniv.— Adriano Machado Ribeiro                   † Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Aniv.— João de Freitas, Maria Rosa Ribeiro e Evaristo de Oliveira  

QUARTA, 15 Cap  19h00     
† 30.º Dia — Elsa Pereira'                           † Aniv.— António José Mendes Faria 
† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos' 
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'  

QUINTA,16 Igre  10h00 † Acção de Graças 

 Sant 16h00 †  

SEXTA, 17 Cap  19h00     
† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira, David da Silva e  
   Fernando Martins Oliveira' 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros  

SÁBADO, 18 Igre 18h00 

† 7.º DIA — Miguel de Jesus Freitas’ 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida 
† Aniv.— António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes,  

                 António Lopes e Abel Lopes'                                     † Aurora Ferreira' 
† Manuel Castro e Ana Mendes                  † José Barbosa e Maria Margarida' 
† António Mendes e Adelina de Castro Sampaio                    † Francisco Dias' 

† Teresa Ribeiro, Sebastião Pereira, Maria de Lima e José Martins'  

DOMINGO, 19 

Igre  10h00 
† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos 
† Maria da Glória Machado da Cunha'                 † António de Freitas da Silva 

 Sant 16h00 †  

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
www.paroquiadacosta.pt              geral@paroquiadacosta.pt               www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

SEMANA de 13 a 19 de Junho de 2022 

Pré – Jornadas Mundiais da Juventude 2023 
DE 26 A 31 DE JULHO DE 2023 

As Jornadas Mundiais da Juventude decorrem entre 1 e 6 de Agosto do próximo ano em Lisboa. Os 
jovens participantes, vindos dos vários países do mundo, participarão nas Pré Jornadas, entre os 

dias 26 e trinta e um de Julho e precisam de Famílias de Acolhimento que os possam alojar e forne-
cer o pequeno almoço, nesses dias. 

As famílias da nossa Comunidade disponíveis para acolher dois jovens estrangeiros  naqueles dias 
devem entrar em contacto com o João Paulo Pereira, coordenador da Catequese Paroquial, até ao 

dia 30 deste mês de Junho, ligando para o número 969 750 213, ou falando directamente com ele. 
O encerramento da Catequese acontece no próximo sábado, dia 18,  iniciando com celebração, às 

10h00, na Igreja  Paroquial, continuando até final da tarde, no Parque Desportivo da JUNI. 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


