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SOLENIDADE 
DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE

LEITURA I: 
DEUT 4,32-34.39-

40

SALMO 
32 (33)

REFRÃO:FELIZ 
O POVO QUE 
O SENHOR 

ESCOLHEU PARA 
SUA HERANÇA.

LEITURA II
ROMANOS 8,14-17

EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 8, 16-20

COMENTÁRIO ÀS LEITURAS

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 fazei discípulos de todas as 
nações, 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».

DO

Diácono José 
Noronha Andrade

O poder de Jesus não tem nada a ver 
com força, poderio militar ou como 
intervenção política. O poder de 
Jesus brota do Seu interior, reflecte a 
comunhão que existe entre Ele e o Pai, 
na expressão amorosa que é o Espírito 
Santo.
O poder de Jesus manifesta-se no 
cuidado que Ele pôs na realização da 
missão que o Pai Lhe deu, abdicando 
dum programa pessoal. O poder de 
Jesus reflecte-se no cuidado que Ele 
tem em comunicar a verdadeira vida 

aos seus discípulos, pedindo-lhes que 
continuem, agora eles, a Sua missão 
na evangelização e santificação do 
mundo.
O poder de Jesus é estar no coração 
de cada homem e mulher que segue 
o caminho por Ele apontado, tudo 
quanto mandou que cumpríssemos, 
com a certeza que não nos abandona 
às nossas próprias forças, mas nos 
envia o Espírito Santo que fortalece e 
anima.

Donativos 
NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

Contactos
21 4680342 
paroquia.estoril@gmail.com
paroquiadoestoril.com

30 DE MAIO — DOM
Festa do Pai Nosso

11h30
1ªs Comunhões

16h, Boa Nova

1 DE JUNHO — TER
Missa e reunião balanço catequistas

19h, Boa Nova

3 DE JUNHO — QUI
Corpo de Deus

6 DE JUNHO — DOM
Encerramento da Catequese

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

APÓS O SUCESSO DA PRIMEIRA EDIÇÃO, QUANDO SE 
INSTITUIRAM AS JMJ?

A experiência da primeira edição foi de tal modo 

significativa para toda a Igreja, que o Santo Padre resolveu 

repetir a JMJ no ano seguinte. Nesse encontro, 300 mil 

jovens repartiram-se entre as igrejas da cidade para 

momentos de oração e catequese, reunindo-se, depois, na praça de 

São Pedro para participar na celebração com o Papa. Ainda nesse ano 

de 1985, João Paulo II escreve uma Carta Apostólica aos jovens do 

mundo inteiro e anuncia, a 20 de dezembro, a instituição da Jornada 

Mundial da Juventude. 



SANTÍSSIMA 
TRINDADE 
Alguém pediu  a um teólogo 
que explicasse a Santíssima 
Trindade, porque lhe era muito 
difícil compreender este conceito. 
O teólogo sorriu e respondeu: 
“A Santíssima Trindade não se 
explica, mas vive-se!”. | De facto, 
se quisermos olhar com olhos 
humanos e raciocínios lógicos, 
para esta realidade divina, que se 
nos apresenta como o primeiro 
e fundamental dogma da nossa 
Fé, ficamos desde logo enredados 
numa teia de ideias e conceitos que 
acabam por ser uma “pescadinha 
de rabo na boca”, isto é, não 
conseguimos explicar nada… 
Volto ao teólogo, para reforçar a sua 
resposta. A Santíssima Trindade é a 
expressão máxima, total, completa 
e perfeita do AMOR. Ora o amor 
não se explica! Se perguntarmos 
a um apaixonado porque ama a 
outra parte, atrapalha-se, gagueja 
e provavelmente acabará por 
responder “Porque sim!”.
A Santíssima Trindade, como 
imagem de DEUS, mostra-nos 
então o que é amar. Como dizia 
Santo Agostinho: “O Pai ama o 
Filho e o Filho corresponde a esse 
amor, que é o Espírito Santo!”. 
Este amor que está contido na 
natureza divina é essencialmente 
experiência, vivência, entrega 
mútua, é COMUNHÃO! | É desta 
mesma comunhão que vive o amor 

APONTAMENTO
DA SEMANA

A dúvida é constitutiva da fé, como afirma 
D. Guillaume Jedrzejczak; esta é uma dúvida 

positiva, ou seja, salutar, porque interroga 
e considera o Mistério, não se detém diante 

d’Ele. Qualquer indagador procura des-cobrir 
uma verdade que intui como certa mas ainda 
não alcançou. Então, basta-nos acreditar que 

Cristo tem todo o poder no Céu e na terra e 
estará connosco até ao fim dos tempos, para 

nos lançarmos na aventura da fé, saborear o 
Mistério e atrair outros ao seu sabor.

entre esposos, entre pais e filhos.
É ao Pai, cujo amor transborda 
de Si mesmo para se traduzir na 
Criação, que cabe dar a conhecer-
Se como amor, através do envio 
do seu Filho. É o Filho, que toma a 
forma humana para Se exprimir, 
e que concretiza no anúncio da 
Boa Nova, na sua Paixão, Morte e 
Ressurreição, esse mesmo amor. 
É o Espírito Santo que fortalece o 
Filho na execução da Sua missão, e 
nos ajuda a experimentar o Amor 
de Deus. | Não queiramos penetrar 
no Mistério de Deus. Ele está 
guardado para quando nos virmos 
face a face com Ele, como diz São 
João: “Quando Deus se manifestar 
seremos semelhantes a Ele, porque 
O veremos como Ele é!” (1Jo 3, 2). 
Mas queiramos vivê-lo!

Vaticano: «A oração não é 
uma varinha mágica», adverte 
Francisco
O Papa disse hoje no Vaticano que a 
oração “não é uma varinha mágica” 
e que é preciso manter a fé, mesmo 
quando Deus para ignorar os 
pedidos de quem reza. 
“[O Catecismo] adverte-nos 
contra o risco de não termos uma 
experiência autêntica de fé, mas de 
transformarmos a nossa relação 
com Deus em algo mágico. A 
oração não é uma varinha mágica, 
é um diálogo com o Senhor”, 

CPE

PRECISAMOS DO SEU VOTO!
Hoje, dia 30, é o último dia em que nos pode ajudar a 
ganhar um novo transporte para os idosos do Centro 
de Dia! 
Vote hoje no orçamento participativo, na proposta 25 
em OP.CASCAIS.PT
Precisamos do seu voto e dos votos dos seus amigos.
Obrigado!

referiu, durante a audiência 
pública semanal que decorreu no 
Pátio de São Dâmaso, ao ar livre.
Francisco apresentou uma 
reflexão sobre a oração e os 
momentos em que esta “parece 
não ser ouvida”, mesmo quando 
acontece pela saúde de uma pessoa 
doente ou pelo fim de uma guerra. 
| “Se Deus é Pai, por que não nos 
ouve? Ele, que nos garantiu que 
dá coisas boas aos filhos que lhas 
pedem, por que não responde aos 
nossos pedidos? Todos nós temos 
esta experiência”, assinalou. | 
O Papa sublinhou que a oração 
dos católicos deve seguir o “Pai-
Nosso”, ensinado por Jesus Cristo, 
no qual se pede que seja realizada 
“a sua vontade para o mundo”. 
|“Quando rezamos, devemos 
ser humildes. Esta é a primeira 
atitude para rezar”, indicou. 
|“Que Deus me dê o que mais 
me convém. Ele Sabe. Quando 
rezamos, devemos ser humildes 
para que as nossas palavras sejam 
efetivamente orações e não um 
discurso inútil que Deus rejeita”, 
insistiu. | É fácil escrever num 
estandarte ‘Deus está connosco’; 

muitos estão ansiosos por 
mostrar que Deus está com 
eles, mas poucos se preocupam 
em verificar se estão realmente 
com Deus. Na oração, é Deus 
que nos deve converter, não 
nós que temos de converter 
Deus. Humildade”. | O Papa 
admitiu, contudo, que o 
“escândalo” permanece, 
“quando as pessoas rezam com 
um coração sincero, quando 
pedem bens que correspondem 
ao Reino de Deus, quando uma 
mãe reza pelo filho doente” 
e não obtêm a resposta que 
pretendem.
“Nalgumas ocasiões, a 
solução para o drama não é 
imediata. Também na nossa 
vida, cada um de nós tem esta 
experiência, tenhamos um 
pouco de memória”, apontou.
Francisco convidou os fiéis 
a viver segundo “modo de 
Deus” e não segundo que se 
quer no momento.“O tempo 
de Deus não é o nosso tempo”, 
sustentou.


