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EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,  

mas não as podeis compreender agora. 

Quando vier o Espírito da verdade,  

Ele vos guiará para a verdade plena; 

porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido 

e vos anunciará o que está para vir. 

Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. 

Tudo o que o Pai tem é meu. 

Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará». 

 

  

1ª Leitura | Prov 8, 22-31 

«Antes das origens da terra, já existia a Sabedoria.» 

Salmo Responsorial | Sl 8, 4-9 

Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus! 

2ª Leitura | Rom 5, 1-5 

«Para Deus, por Cristo, na caridade que recebemos do Espírito.» 

Evangelho | Jo 16, 12-15 

«Tudo o que o Pai tem é meu. O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar.» 

N O M E A Ç Õ E S  D I O C E S A N A S  

No passado dia 11, o Senhor Bispo D. António Luciano nomeou o novo Vigário-geral, o novo 

Vigário-geral Adjunto e os novos Arciprestes.  

Como Vigário-geral nomeou o Cónego Carlos Martins Casal e como Vigário-geral Adjunto o 

Padre Jorge Carvalhal Pinto. O nosso arcipreste continua a ser o Padre Nuno Miguel 

Henriques Azevedo.  

O Cónego Carlos Martins Casal tem 63 anos de idade, nasceu a 31 de Janeiro 

de 1956 na freguesia de Junqueira (Vale de Cambra) e foi ordenado presbítero 

em 14 de Outubro de 1979. Actualmente é pároco no concelho de Santa 

Comba Dão e assistente do Movimento da Mensagem de Fátima. 

O Padre Jorge Carvalhal Pinto tem 47 anos, nasceu em 11 de 

Novembro de 1971 em Alva (Castro Daire) e foi ordenado presbítero em 21 de 

Julho de 1996. Actualmente é pároco de Canas de Senhorim e Santar. 

O Padre Nuno Miguel Henriques Azevedo tem 42 anos, nasceu a 7 de Fevereiro de 1977 em 

Mangualde onde foi ordenado presbítero em 26 de Agosto de 2001. Actualmente é pároco 

no concelho de Mangualde e director do Jornal da Beira. 
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… para a vida. 
 

 

A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que se 

esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar o 

Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os 

fazer comungar nesse mistério de amor. 

A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus criador. A sua bondade e o seu 
amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia das obras 
criadas. Em primeiro lugar, diz-se que a “sabedoria” tem origem em Deus. Afirma também 
que ela é a primeira das obras de Deus e tem um papel interveniente na criação. Em 
terceiro lugar, a “sabedoria” afirma que o seu interesse e deleite é estar “junto dos filhos 
dos homens”. A “sabedoria”, presente desde sempre na criação, revela aos homens a 
grandeza e o amor do Deus criador. Jesus Cristo é “sabedoria” de Deus e o grande revelador 
do amor do Pai. 

A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus que nos ama e que, por isso, nos 
“justifica”, de forma gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons de Deus/Pai se 
derramam sobre nós e nos oferecem a vida em plenitude. O cristão é, fundamentalmente, 
alguém a quem Deus ama. Como prova desse amor que age em nós através do Espírito, está 
Jesus de Nazaré a quem Deus “entregou à morte por nós quando ainda éramos pecadores”. 
Tudo aquilo que enche a vida do crente, que lhe dá sentido, é um dom de Deus Pai que, 
através de Jesus, demonstra o seu amor e que, pelo Espírito, derrama continuamente esse 
amor sobre nós. 

O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, que se manifesta 
na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica 
através do Espírito. A meta final desta “história de amor” é a nossa inserção plena na 
comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com o Deus/comunidade. 

A resposta de Jesus é: “pelo Espírito da verdade, que fará com que a minha proposta 
continue a ecoar todos os dias na vida da comunidade e no coração de cada crente; além 
disso, o Espírito ensinar-vos-á a entender a nova ordem que se segue à cruz e à ressurreição 
e a discernir, a partir das circunstâncias concretas diante das quais a vida vos vai colocar, 
como proceder para continuar fiel às minhas propostas”. O Espírito não apresentará uma 
doutrina nova, mas fará com que a Palavra de Jesus seja sempre a referência da 
comunidade em caminhada pelo mundo e que essa comunidade saiba aplicar a cada 
circunstância nova que a vida apresentar, a proposta de Jesus. 

 Mergulhar no coração do mistério… Uma festa para celebrar a relação de Amor que une o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo. Um mistério imenso que ultrapassa as nossas concepções 
humanas e no qual somos convidados a entrar. Durante a próxima semana podemos 

dedicar um tempo à oração, à contemplação, para nos deixarmos mergulhar no 
coração deste mistério de Amor da Trindade… e um tempo para recentrar de novo as nossas vidas de 
baptizados: a vida, o amor, a paz, o serviço… passam livremente através de nós? Ou estamos desgarrados do 
conjunto?  



Da Palavra… 

 

 

 

 
Segunda-feira, 17 

9:30 Exposição do Santíssimo e confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 18 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia Ramirão 

20:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 19 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 20 
 

SANTÍSSIMO 

CORPO E SANGUE 

DE CRISTO  

- SOLENIDADE 

8:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Cortiçô 

9:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Maceira 

9:30 Eucaristia e procissão do Santíssimo Vila Chã 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

11:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Algodres 

11:45 Eucaristia e procissão do Santíssimo Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia e procissão do Santíssimo Casal Vasco 

16:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Infias 

16:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Fuinhas 

17:30 Eucaristia e procissão do Santíssimo Muxagata 

18:00 Eucaristia e procissão do Santíssimo Fornos de Algodres 

Sexta-feira, 21  

S. Luís Gonzaga, religioso – MO 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 22  

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata  

19:00 
Eucaristia Vila Chã 

Eucaristia Maceira 

20:00 Eucaristia c/ encerramento de Catequese Muxagata 

Domingo, 23 
 

XII Domingo do 
Tempo Comum 

9:00 
Eucaristia Cortiçô 

Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:15 Eucaristia c/ encerramento de Catequese Figueiró da Granja 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:30 Eucaristia  Sobral Pichorro  

11:45 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 Eucaristia Infias 
 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

17 a 23 jun | 19 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_lZ_E-77YAhWEbxQKHdCuCggQjRwIBw&url=http://www.sjoao.com.br/site/index.php/conteudo/listar/89/avisos-paroquiais&psig=AOvVaw0R_cOEUYTxZ16IS0ECkxN2&ust=1515177804882182

