
 

 

A 
 solenidade da Santíssima Trindade é 

a primeira das três grandes festas 

que celebramos no tempo comum. 

Estas três solenidades (Santíssima Trinda-

des, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e 

Sagrado Coração de Jesus) celebram o Amor 

Divino. Na primeira o amor que une 

num só Deus três pessoas dis-

tintas, na segunda o amor 

serviço que se oferece 

continuamente na euca-

ristia e a terceira o 

amor que encarna e se 

concretiza no coração 

amoroso do Deus/

Homem, Jesus. 

Todos os domingos são 

dias da Santíssima Trin-

dade, por isso, esta soleni-

dade mais do que celebrar um 

dos dogmas centrais da nossa fé, 

é um convite a contemplar o Amor Divino 

como exemplo a seguir pela comunidade 

cristã, família de Deus, e a sentir a responsa-

bilidade de o levar a toda a parte. 

O evangelho que nos é proposto para refle-

xão nesta solenidade apresenta-nos o man-

damento de Jesus após a ressurreição. Os 

discípulos, depois do encontro com o Res-
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C 
omo se representa o 

mistério? Acercamo-

nos dele às apalpade-

las, conscientes de que 

os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas imagens vacilam e conseguem ape-

nas entrever-lhe, pobremente, a realidade. 

Mas esta nossa tentativa de aproximação constitui, em todo o caso, um importante patrimó-

nio de fé. Pensemos em Andrei Rublev: estamos na segunda metade do século XV quando 

ele cria aquele que será o mais célebre ícone da Trindade. 

O texto bíblico subjacente (Génesis 18,1-15) é o da hospitalidade que Abraão oferece às três 

personagens celestes que o visi-

tam. Na contemplação deste ex-

traordinário ícone da Trindade, o 

orante é conduzido ao centro do 

mistério de Deus. 

Com efeito, o que na pintura é 

focalizado é o Deus único, um só 

Deus com a mesma natureza divi-

na em três pessoas. Os traços 

fisionómicos coincidem exata-

mente, como se fosse a mesma 

figura mostrada por três vezes, 

ainda que em três posições dife-

rentes. 

As personagens têm o mesmo 

rosto, a mesma atitude do corpo, 

as mesmas asas. Além disso, 

todas têm um cetro na mão e pos-

suem uma auréola para indicar 

igual dignidade e realeza. 

Cada personagem, no entanto, 

ocupa uma posição diferente no 

espaço, e são diferentes os ges-

tos, as cores das vestes e o jogo 

dos olhares. O Pai, de quem pro-

vém toda a bênção, olha para a 

humanidade através do Filho. E o 

A TRINDADE 

suscitado, são chamados a pregar por toda 

a parte este encontro com o Deus Amor. E a 

ordem é específica, hão-de baptizar em no-

me do amor perfeito da Santíssima Trinda-

de: “Ide e fazei discípulos de todas as na-

ções, batizando-as em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-as a cumprir tudo 

o que vos mandei.” 

É em nome do Deus 

uno e trino que o con-

vite é lançado, é em 

nome deste Deus 

amor que aderimos 

ao evangelho e faze-

mos parte da Igreja do 

Ressuscitado. 

Por outro lado, somos cha-

mados a celebrar não um 

Deus distante, que permanece no 

céu, mas um Deus próximo, o Deus con-

nosco. O nosso Deus está de facto “sempre 

connosco até ao fim dos tempos”, e vive os 

nossos problemas, as nossas alegrias e as 

nossas tristezas. É isto que nos distingue de 

outras religiões: o nosso Deus é um Deus 

que se fez um connosco por Amor e connos-

co vive dia a dia até ao fim do mundo. 

Pe.  Miguel Teixeira 



 

 

LITURGIA 

 

 

REFLETIR NA PALAVRA … 

 No EVANGELHO de hoje, ouvimos Jesus 

falar sobre o batismo em nome das três 

Pessoas da Trindade.  

 INVOCAMOS a Trindade não só quando 

batizamos, mas também quando fazemos o 

sinal da cruz.  

 Orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo permite CENTRAR os nossos pensa-

mentos, as nossas orações e nós próprios 

em Deus.  

 Também nos LEMBRA que Deus está pre-

sente em toda a nossa vida diária.  

…… A CAMINHO DA EUCARISTIA  

 Quando REZAS, pensas em Deus Pai ou em 

Jesus ou no Espírito Santo?  

NO CAMINHO DE REGRESSO A CASA ……  

 Quando costumamos dizer com mais fre-

quência «Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo»?  

DOMINGO 
DA SANTÍSSIMA TRINDADE   

TLin[formativo] 

 O que SIGNIFICA começar e terminar as 

nossas orações dessa maneira?  

VIVER A PALAVRA  

 Ao longo dos séculos, houve muitos no-

mes para as três Pessoas da Santíssima 

Trindade.  

 Por exemplo, Deus é chamado de Pai, Mãe, 

Criador; o Filho é chamado Redentor e 

Amado; e o Espírito Santo é chamado Con-

solador e Amor.  

 Criar com os filhos um gráfico com três 

seções e listar os novos nomes que aju-

dem os filhos a identificarem-se com as 

Pessoas da Trindade.  

 Procurar ajuda na Bíblia e nas obras de 

arte católicas. Com qual nome mais te 

identificas?  

GUIMARÃES, ADORA-TE: ao aproximar-se a grande Festa de do Corpo de Deus (03/06) e. 

atendendo a que este ano não poderá realizar-se a tradicional procissão do Santíssimo pelas 

ruas da cidade de Guimarães, as paróquias e capelabias da cidade organizaram uma jornada 
de Adoração ao Santíssimo durante esta semana, na seguinte ordem:  

30/05 – S. Francisco (12h-18h)  31/05 – S. Pedro Toural  (9h-18h) | 01/06 — S. Paio (09h-

18h) | 02/06 – Misericórdia (10h-16h30) | 03/06 – Nª Sra. da Oliveira (12h40-18h40).  
Nos dias 27, 28 e 29, a Adoração decorreu em Nossa Senhora da Conceição,  Santos Passos 

e São Sebastião, respetivamente. 

  

DOMINGO DA SANTÍSSIMA  TRINDADE - ANO B 
 

LEITURA I Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 4, 32-34.39-40) 

Moisés falou ao povo, dizendo: «Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia 

em que Deus criou o homem sobre a terra. Dum extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma 

vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura 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 maravilhas, 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 | 32 (33),  4-5.6.9.18.19.20.22  

Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.  

A palavra do Senhor é recta, da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a retidão: a terra está cheia da bondade do Senhor. 

 A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. 

 Ele disse e tudo foi feito, Ele mandou e tudo foi criado. 

  Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,  

  para os que esperam na sua bondade, 

  para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. 

   A nossa alma espera o Senhor: Ele é o nosso amparo e protetor. 

   Venha sobre nós a vossa bondade, porque em Vós esperamos, Senhor. 

 

LEITURA II Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos  (Rom 8, 14-17 ) 

Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não rece-

bestes 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 espíri-

to, 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.  

 

EVANGELHO | Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus (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 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».  


