
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

 
Voz do Pastor – A Igreja Sacramento de Comunhão 

A Igreja que ainda peregrina na terra é desafiada pelo amor de Deus a percorrer o caminho da 
santidade, a fazer nascer a Eucaristia como alimento para o seu povo. 

A meta da nossa vida tem de ser a santidade na comunhão com Deus Trindade Santíssima, Pai, Filho 
e Espírito Santo. 

No próximo Domingo vamos celebrar a Solenidade da Santíssima Trindade. Terminou o tempo 
pascal e retomamos o ciclo litúrgico do Tempo Comum. O Deus uno e trino, que no mistério da vida 
trinitária desafia os cristãos a crescer na comunhão a caminhar na unidade, contemplando o céu sob o 
olhar misterioso de Deus, o inefável, criador, senhor, redentor e santificador de toda a criatura humana. 

“Aprouve a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-Se a Si mesmo e dar a conhecer o mistério da 
sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo Encarnado, têm acesso ao Pai no 
Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina” (DV 2). 

Deus que “habita uma luz inacessível” (1Tm 6,16) quis comunicar a sua vida divina aos homens 
fazendo-nos participantes do seu amor, tornando-nos seus filhos no próprio Filho. Celebrar o mistério da 
Santíssima Trindade é tomar consciência de que Deus habita em cada um de nós baptizados, que no seu 
Filho Jesus, nos enviou o Paráclito e nos fez templos do Espírito Santo. Façamos um verdadeiro acto de 
fé para adorar o Senhor que habita no nosso coração e na nossa alma. 

No encerramento do mês de Maio, agradeçamos a Maria, Mãe da Igreja, a Mulher Eucarística, tantas 
graças e dons que nos concedeu. Como nos pede o Papa Francisco continuemos a rezar o terço em 
família para pedir o fim da pandemia. 

Iniciemos o mês de Junho centrando a nossa vida no Coração de Jesus, que nos chama a ser 
verdadeiros cristãos, seguindo os ensinamentos do Evangelho. Encontremos no Coração de Jesus o 
caminho que nos conduz ao Pai, a Vida que nos é dada em abundância e a verdade que nos liberta e faz a 
todos verdadeiramente irmãos, discípulos missionários. 

Gostaria ainda de fazer um apelo aos pais, encarregados de educação, professores e catequistas que 
incentivem as crianças, os adolescentes e jovens a matricularem-se nas aulas de EMRC. 

Ao aproximar-se a Solenidade do Corpo de Deus quero pedir por intercessão do Beato Carlo Acutis 
uma grande devoção a Jesus Eucaristia, para que esta se torne na nossa vida uma verdadeira auto estrada 
que nos conduz por um caminho de santidade à glória do Céu. 

Estando ainda em confinamento vivamos a Solenidade de Corpo de Deus, tão querida do nosso 
povo, muito centrada na celebração solene da Eucaristia, um tempo de adoração Eucarística, abrindo as 
nossas Igrejas e incentivando os cristãos à visita e adoração pessoal do Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia. 

Vivamos todas estas oportunidades para crescer na fé e promover o verdadeiro culto eucarístico. 
Fazer como dizia Carlo Acutis alguns momentos de adoração diante do Sacrário onde Jesus está 

realmente presente. Avivemos a nossa fé na Eucaristia, Pão repartido para um mundo novo. Que 
ninguém sinta a falta deste Pão que é o próprio Cristo vivo na Sua Igreja. 

†António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Deut 4, 32-34.39-40 
«O Senhor é Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro» 
 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
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». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 4-5.6.9.18.19.20.22 (R. 12b) 
Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 
LEITURA II                Rom 8, 14-17 
«Recebestes o Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: ‘Abá, Pai’» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. Vós não recebestes 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 espírito, 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. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                 Mt 28, 16-20 

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
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». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Toda a história da relação entre Deus e Israel é uma 
extraordinária história de relação, na qual se manifesta o amor de 
um Deus empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu 
Povo. O Senhor escolheu Israel de entre todos os povos da terra, veio ao seu 
encontro, falou-lhe ao coração e realizou prodígios entre o Povo para o levar 
ao encontro da vida. De mil formas, Deus fez ouvir a sua voz, indicou 
caminhos, conduziu o seu Povo da escravidão para a liberdade. Israel deve, 
em primeiro lugar, reconhecer que “só o Senhor é Deus e que não há 
outro”. D’Ele e só d’Ele brotam a vida, a salvação, a felicidade, a liberdade. 
Esta constatação convida o Povo a não colocar a sua esperança e a sua 
realização noutros deuses, noutras propostas ilusórias e enganadoras. Israel 
deve, assim, cumprir as leis e os mandamentos de Deus, pois essas leis e 
mandamentos são o caminho seguro para a felicidade. Este “caminho” aqui 
apontado aos crentes de Israel (é para todas as épocas e lugares) não é um 
caminho de servidão; mas um caminho de felicidade.  

O crente que acolhe a proposta de salvação que Deus faz em Jesus vive 
“no Espírito”. Nessa relação, o crente é alimentado com a vida de Deus. Os 
que aceitam receber a vida de Deus e vivem “no Espírito” são “filhos de 
Deus”: Deus é, para eles, um Pai. A partir de então, os crentes integram a 
“família de Deus”. Não são escravos que vivem no medo de um patrão 
ciumento e exigente (como era a Lei de Moisés); mas são “filhos” queridos, 
que Deus ama com amor infinito. Ao dirigirem-se a Deus, os crentes podem 
usar, a palavra “abba” (a palavra com que, familiarmente, as crianças se 
dirigem ao pai e que pode traduzir-se como “papá”) expressão de 
intimidade filial, que define uma relação marcada pelo amor, pela 
familiaridade, pela confiança, pela ternura. A condição de “filhos” equipara 
os crentes com Cristo. Eles tornam-se, assim, “herdeiros de Deus e 
herdeiros com Cristo”.  

Jesus estará sempre com os discípulos, “até ao fim dos tempos”. Esta 
afirmação expressa a convicção que todos os crentes devem possuir que 
Jesus ressuscitado estará sempre com a sua Igreja, acompanhando a 
comunidade dos discípulos na sua marcha pela história, ajudando-a a 
superar as crises e as dificuldades da caminhada. 

A missão que Jesus confiou aos discípulos introduzir todos os homens na 
família de Deus é uma missão universal: as fronteiras, as raças, a 
diversidade de culturas, não podem ser obstáculo para a presença da 
proposta libertadora de Jesus no mundo. Todos os homens e mulheres, sem 
excepção, têm lugar na família de Deus. Tenho consciência de que Jesus me 
envia a todos os homens sem distinção de raças, de etnias, de diferenças 
religiosas, sociais ou económicas a anunciar-lhes o amor de Deus e a 
convocá-los para integrar na comunidade trinitária ou seja família de Deus. 
 


