
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Pandemia é um «desafio» para a missão da Igreja, escreve o Papa 
O Papa publicou a sua mensagem para o 94.º Dia Mundial das Missões, na qual assume 

que a pandemia de Covid-19 deve ser um “desafio também para a missão da Igreja”. 
“Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de 

quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, 
de quem não tem abrigo e comida”, escreve Francisco, num texto divulgado pela Sala de Imprensa 
da Santa Sé. 

Num tempo de distanciamento físico e confinamento, refere o pontífice, todos são 
convidados a redescobrir as “relações sociais e também da relação comunitária com Deus”. 

“Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, esta condição deveria tornar-nos 
mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. E a oração, na qual Deus toca e 
move o nosso coração, abre-nos às carências de amor, dignidade e liberdade dos nossos irmãos, 
bem como ao cuidado por toda a criação”, sustenta. A mensagem sublinha ainda o impacto da 
suspensão das celebrações comunitárias, que levou a pensar nas “muitas comunidades cristãs que 
não podem celebrar a Missa todos os domingos”. 

Num texto com o título ‘Eis-me aqui, envia-me’, passagem do livro bíblico do profeta 
Isaías (Is 6, 8), Francisco evoca as “tribulações e desafios causados pela pandemia de Covid-19, 

O texto recorda a intervenção da bênção especial ‘Urbi et Orbi’ de 27 de março, numa 
Praça de São Pedro deserta: “Neste barco, estamos todos”. 

“Estamos verdadeiramente assustados, desorientados e temerosos. O sofrimento e a 
morte fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana; mas, ao mesmo tempo, todos nos 
reconhecemos participantes dum forte desejo de vida e de libertação do mal”, escreve agora.  
Neste contexto, a chamada à missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e do próximo 
aparece como oportunidade de partilha, serviço, intercessão. A missão que Deus confia a cada um 
faz passar do «eu» medroso e fechado ao «eu» resoluto e renovado pelo dom de si”. 

Francisco repete o desejo de ver uma “Igreja em saída”, em que cada católico viva a 
vida como um “dom de si mesmo”. 

A Igreja, sacramento universal do amor de Deus pelo mundo, prolonga na história a 
missão de Jesus e envia-nos por toda a parte para que, através do nosso testemunho da fé e do 
anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar o seu amor e possa tocar e transformar 
corações, mentes, corpos, sociedades e culturas em todo o tempo e lugar”, aponta. 

Na solenidade de Pentecostes, em que a Igreja evoca a efusão do Espírito Santo, terceira 
pessoa da Santíssima Trindade, o Papa convidou a uma “relação pessoal de amor com Jesus vivo 
na sua Igreja”. 

“Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida, 
a ouvir a chamada à missão quer no caminho do matrimónio, quer no da virgindade consagrada ou 
do sacerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida comum de todos os dias?”, questiona. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I           Ex 34, 4b-6.8-9 
«O Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo» 

 
Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como 
o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor 
desceu na nuvem, ficou junto de Moisés, que invocou o nome do Senhor. O 
Senhor passou diante de Moisés e proclamou: «O Senhor, o Senhor é um 
Deus clemente e compassivo, sem pressa para Se indignar e cheio de 
misericórdia e fidelidade». Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em 
adoração. Depois disse: «Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, 
digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um 
povo de dura cerviz, mas Vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e 
fareis de nós a vossa herança». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Dan 3, 52.53.54.55.56 (R. 52b) 
Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. 
Ou: Louvor e glória ao Senhor para sempre. 
 
LEITURA II             2 Cor 13, 11-13 
«A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo» 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos 
outros, tende os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da 
paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos 
os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Jo 3, 16-18 
«Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo por Ele» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. 
Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita n'Ele já está 
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar 
o 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. Na primeira 
leitura, o Deus da comunhão e da aliança, apostado em estabelecer laços familiares 
com o homem, auto-apresenta-Se: Ele é clemente e compassivo, lento para a ira e 
rico de misericórdia. Na segunda leitura, Paulo expressa - através da fórmula 
litúrgica "a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco" - a realidade de um Deus que é comunhão, que é família e 
que pretende atrair os homens para essa dinâmica de amor. 

No Evangelho, João convida-nos a contemplar um Deus cujo amor pelos 
homens é tão grande, a ponto de enviar ao mundo o seu Filho único; e Jesus, o 
Filho, cumprindo o plano do Pai, fez da sua vida um dom total, até à morte na cruz, 
a fim de oferecer aos homens a vida definitiva. Nesta fantástica história de amor 
(que vai até ao dom da vida do Filho único e amado), plasma-se a grandeza do 
coração de Deus. 

João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus que 
não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apresentar aos 
homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva; e Jesus, o Filho, 
cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, até à morte na cruz, para 
mostrar aos homens o "caminho" da vida eterna... No dia em que celebramos a 
Solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar, com João, 
esta incrível história de amor e a espantar-nos com o peso que nós - seres limitados 
e finitos, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias - adquirimos nos 
esquemas, nos projectos e no coração de Deus. 

O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É 
uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre; mas Deus respeita 
absolutamente a nossa liberdade e aceita que recusemos a sua oferta de vida. No 
entanto, rejeitar a oferta de Deus e preferir o egoísmo, o orgulho, a auto-suficiência, 
é um caminho de infelicidade, que gera sofrimento, morte, "inferno".  

Nós, crentes, devíamos ser as testemunhas desse Deus que é amor; e as 
nossas comunidades cristãs ou religiosas deviam ser a expressão viva do amor 
trinitário. É isso que acontece? Que contributo posso eu dar para que a minha 
comunidade - cristã ou religiosa - seja sinal vivo do amor de Deus no meio dos 
homens? 

A celebração da Solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de 
compreender e decifrar essa estranha charada de "um em três". Mas deve ser, 
sobretudo, a contemplação de um Deus que é amor e que é, portanto, comunidade. 
Dizer que há três pessoas em Deus, como há três pessoas numa família - pai, mãe e 
filho - é afirmar três deuses e é negar a fé; inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o 
Espírito são três formas diferentes de apresentar o mesmo Deus, como três 
fotografias do mesmo rosto, é negar a distinção das três pessoas e é, também, negar 
a fé. A natureza divina de um Deus amor, de um Deus família, de um Deus 
comunidade, expressa-se na nossa linguagem imperfeita das três pessoas. O Deus 
família torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. Chegados aqui, temos 
de parar, porque a nossa linguagem finita e humana não consegue "dizer" o 
indizível, não consegue definir o mistério de Deus. 
 


