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ANO A
SANTÍSSIMA 

TRINDADE

Êxodo 34, 4b-6.8-9
Salmo: Daniel 3

2Coríntios 13, 11-13
João 3, 16-18

PERGUNTA 
DA SEMANA

Queres iniciar 
uma relação de 

amizade com 
Deus?

A Santíssima Trindade é expressão 
de amor e comunhão. Celebrar, com 
solenidade, a presença de Deus na 
nossa vida. Somos batizados ‘em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo’: do Pai, que revela o seu rosto 
misericordioso; do Filho, que incarnou, 
morreu e ressuscitou para nos salvar; 
do Espírito Santo, que é garantia da 
unidade e da comunhão. Os textos 
bíblicos recordam as raízes da nossa 
fé. Com Moisés, reconhecemos um 
Deus «clemente e compassivo, [...] 
cheio de misericórdia e fidelidade». 
Com Paulo, desejamos que «o Deus 
do amor e da paz» esteja sempre 
connosco. Deus é digno «de louvor e 
de glória para sempre». Graças ao seu 
amor, enviou o seu Filho, não «para 
condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele».

Estamos a viver um tempo novo. 
Aceitemos iniciar, dar os primeiros 
passos como o recém-nascido. É 
essa a proposta de Jesus Cristo, no 
diálogo com Nicodemos: nascer de 
novo. Vamos (re)começar a nossa 
relação com Deus. Propomos fazê-la 
sob o signo do amor e da amizade: «É 
necessário purificarmos as imagens 
de Deus soletradas pelas nossas 
inseguranças e medos. O paradigma 
da amizade, aplicado à nossa relação 
com Deus, pode resultar num efeito 
extraordinariamente libertador. A 
amizade é a aceitação positiva do 
limite. […] Sabemos que nos havemos 
de reencontrar» (J. Tolentino). Queres 
iniciar uma relação de amizade com 
Deus? Busca a experiência de te 
sentires amado por Deus!

“O Deus do amor”“O Deus do amor”
‘Recomeçar’
acompanha a nova série
em laboratoriodafe.pt

Sinal da Cruz
Jesus Cristo é enviado ao mundo 
para nos revelar o amor de Deus. 
Cada um recorda-o ao traçar sobre 
si o ‘Sinal da Cruz’. É uma forma e 
uma fórmula simples de mostrar que 
estamos impregnados do mistério 
da Santíssima Trindade. Fazer o 
‘Sinal da Cruz’ é tomar consciência e 
testemunhar que a nossa vida está 
sustentada pelo amor do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. É dizer para 
si e para os outros: eu vivo em Deus; 
Deus é a minha vida. 
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- LITURGIA VESPERTINA DO CORPO DE DEUS -
Quarta, 10 / Junho > 19h / Cap. Sra do Ó
 (dentro da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 10/Junho > 20h/Cap. Sra da Graça
 (dentro da capela, limitado a cerca de 35 pessoas)

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
- CORPO DE DEUS -

Quinta, 11 / Junho > 9h30 / p. da Graça
 (no adro e parque de estacionamento)

Quinta, 11 / Junho > 19h / MoSteiro
 (no claustro do cemitério ou do refeitório)

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 
doMinGo, 14 / Junho > 9h30 / p.da Graça
 (no adro e parque de estacionamento)

doMinGo, 14 / Junho > 19h / MoSteiro
 (no claustro do cemitério ou do refeitório)

prio gel que cada pessoa/família trás de casa.
- procedimento: retira a máscara (sugerimos 

tirar apenas de um lado e a ficar pendurada 
na outra orelha); higieniza as mãos; coloca 
as mãos uma sobre a outra (geralmente a es-
querda sobre a direita); recebe a comunhão e 
leva-a à sua boca; higieniza as mãos e coloca 
a máscara. Não se diz verbalmente o “Amen”.

5. Distribuição do Boletim Paroquial. Será 
feita pela Equipa de Acolhimento e en-
tregue a quem quiser levar. Recomenda-
mos a utilização das redes sociais para a di-
vulgação. Quem puder e desejar, envie um 
email para o email da paróquia, e poderá 
receber o boletim todas as semanas. Es-
tamos a trabalhar numa possível newslet-
ters e em reformular o site com app. Deste 
modo, contribuiremos para a economia 
paroquial e a sustentabilidade ambiental. 

RECOMENDAÇÕES HIGIÉNICAS [GeraiS]
1. É obrigatório o uso de máscara (que deve 

ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento da 
recepção da Comunhão Eucarística.

2. Os fiéis devem higienizar as mãos à 
entrada da igreja, com um produto de-
sinfetante, e, se possível, cada um deve-se 
fazer acompanhar do seu.

3. O acesso dos fiéis às Eucaristias e a ou-
tros atos de culto, dentro de espaços fe-
chados, será limitado no número de par-
ticipantes, de acordo com a dimensão da 
igreja/capela e as regras aplicáveis pelas 
autoridades competentes. Apenas se po-
derão sentar nos lugares permitidos e de-
vidamente sinalizados. A fita vermelha/
branca identifica o espaço destinado à 
distância de segurança (onde não se pode 
sentar, excepto se forem pessoas que vi-
vem na mesma casa). Há lugares defini-
dos para 1 pessoa e para 2-3 pessoas (têm 
de ser do mesmo agregado familiar). Os 
bancos mais pequenos (sem qualquer fita 
vermelha/branca), destinam-se primeira-
mente a agregados familiares (pessoas que 
coabitam). Por favor, por sua segurança e 
dos outros, respeitem as indicações.

Já sabemos que a capacidade de lotação 
diminuiu substancialmente e poderá não 
haver lugar para todos. Por isso, a pru-
dência e a caridade cristãs, a par da más-
cara de protecção, são de uso obrigatório.

4. Ao entrar no espaço da celebração, os fiéis 
devem: evitar tocar com as mãos nas portas 
e outros objetos; ocupar apenas o seu lugar 
previsto/indicado; manter as distâncias es-
tabelecidas (distância mínima de segurança 
de 2m entre cada pessoa, exceto se vivem 
na mesma casa); respeitar as orientações da 
Equipa de Acolhimento, seguindo as indi-
cações dessas pessoas a quem a comunida-
de cristã confiará esta tarefa. 

tempestuoso, então celebrarei dentro da 
Igreja, mas condicionado ao número de 
fiéis permitido, segundo as normas. Nes-
sas situações mais excepcionais, as pessoas 
procurem informar-se melhor antes de sair 
de casa. Ou então, chegando ao espaço da 
celebração e estando, por ventura a lotação 
cheia, seja compreensivo e respeitador.

- nesta Semana -
4ª feira, às 19h – Capela de Ns Sra do Ó 

(no interior, limitado a cerca de 60 pessoas).
4ª feira, às 20h – Capela de Ns Sra da Graça 

(no interior, limitado a cerca de 35 pessoas).
Em espaços fechados haverá lugares limi-

tados, devido às dimensões que possuem 
estes espaços. Por essa razão, começare-
mos a celebrar aí durante a semana, pois 
há menor frequência de fiéis e, assim, va-
mo-nos adaptando aos poucos e poucos a 
esta nova realidade, que nos condiciona.

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [Graça e tibãeS]
1. Intenções de Missa. Para já apenas 

serão marcadas para as Eucaristias da 
semana. Poderão fazê-lo, ligando unica-
mente para o Pároco, através do número 
(964434453), dando o nome da intenção 
desejada e o número previsível de partici-
pantes. Deste modo, limita-se o número 
de intenções pela referência ao número 
de pessoas que vão participar. Contudo, 
não será uma celebração privada para 
determinada família. Tentaremos deixar 
espaço para quem livremente também 
queira participar nessa Eucaristia. Para 
já as intenções não são marcadas no 
boletim, para não haver um imprevisí-
vel ajuntamento de pessoas. Haverá um 
recipiente próprio para colocar a oferta 
da intenção (10€) e agradecemos que tra-
gam o valor certo para evitarmos trocas 
de dinheiro. As intenções pedidas no iní-
cio do ano, para já continuam suspensas. 

2. Peditório na Eucaristia. Não se fará como 
habitualmente. Haverá uma cesta às portas 
das Igrejas ou nos pontos de saída para li-
vremente deixar a sua oferta. Pedimos que 
tragam o valor certo, por forma a que não 
haja o destrocar de dinheiro. 

3. Saudação da Paz. Continua suspensa.
4. Distribuição da Sagrada Comunhão. De-

verá ser recebida nas próprias mãos. Come-
çaremos a realizá-la da seguinte forma: 

- em espaços ao ar livre, as pessoas dirigem-se 
ao lugar da distribuição, guardando a dis-
tância de segurança entre os comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante vai pas-
sar pelos bancos. Quem desejar comungar 
fica de pé, quem não vai comungar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos antes e de-
pois de comungar, e se possível com o pró-

CELEBRAÇÕES [Graça e tibãeS]
Seguindo as orientações emitidas pela 

Conferência Episcopal Portuguesa, pela 
Arquidiocese de Braga e as recomenda-
ções gerais imanadas pela DGS, vamos 
continuando a fazer um desconfinamento 
gradual, com passos pequenos e progressi-
vos, ao longo dos próximos tempos.

Deste modo, depois da primeira experiência 
de reencontro comunitário, no passado do-
mingo, manteremos a mesma estratégia:

- Domingo e 5ª feira do Corpo de Deus -
09h30 – na Igreja Paroquial de Padim da 

Graça (no adro e parque de estacionamento). 
Será ao ar livre, se o tempo assim permitir, 
e não terá restrição do número de pessoas, 
pois é possível distribuirem-se por diver-
sos espaços adjacentes. O estacionamento 
será no parque a cima do cemitério. 

19h00 – na Igreja Paroquial no Mosteiro 
de Mire de Tibães (no claustro do cemité-
rio ou no claustro do refeitório/plataforma 
junto à Hospedaria), conforme a afluência 
de pessoas). Para já definimos este horá-
rio da tarde, pois é aquele que pensamos 
ser o melhor, para proteger-nos e proteger 
os outros, dado que é um espaço turísti-
co e, por isso, mais propício à propagação 
de contágio. Contudo, estamos a estudar e 
definir estratégias com os Órgãos de Ges-
tão do Mosteiro, por forma a reiniciarmos 
dentro da Igreja. Para as Eucaristias ao ar 
livre, apelamos aos fiéis que tragam o seu 
banquinho para se sentarem, obedecendo 
sempre às regras de distanciamento.

Caso o tempo não permita celebrar ao ar 
livre, por chuva permanente e/ou vento 


