
“DEUS É AMOR” 
 

A Solenidade que hoje cele-
bramos 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 famí-
lia, que é comunidade e que 

criou os homens para os fazer comungar nesse mistério 
de amor.  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 indizí-
vel, não consegue definir o mistério de Deus. 
 
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. 
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 esque-
mas, nos projetos e no coração de Deus. 

Dehonianos 
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Ano XX . N.º 905 Solenidade da Santíssima Trindade. Ano A 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Transmitidas às 11h30 e às 18h na Página de Facebook e no site da Paróquia 

HORÁRIO DAS MISSAS 
QUINTA-FEIRA CORPUS CHRISTI 

 

9h30 - Igreja da Natividade 
10h30 -  Escola Visconde de Juromenha 
11h30 - Igreja do Algueirão 
12h00 -  Igreja da Natividade 
19h00 - Igreja do Algueirão 
 

No final de cada Eucaristia será dada a bênção com o San-
tíssimo Sacramento 

AGENDA 

Segunda-feira dia 8: 
-Missa votiva de São João Calábria às 19h na igreja do Al-
gueirão, com ofertório de alimentos para as famílias caren-
ciadas da Paróquia. 
 

Quinta-feira dia 11 (Solenidade de Corpus Christi): 
-Não podendo realizar-se a tradicional Procissão, iremos 
substitui-la pela Adoração Eucarística Solene, na igreja do 
Algueirão às 17h. Todos estão convidados a participar, em 
modo especial os Ministros da Eucaristia, Acólitos, Leitores. 
Vamos reavivar a nossa fé na presença real de Jesus no 
Sacramento da Eucaristia.  
 

Sábado dia 13: 
-Festa de Santo António de Lisboa, Santa Missa às 10h na 
igreja do Algueirão com a bênção e distribuição do Pão de 
Santo António.  
-Encerramento da catequese, em modo virtual na eucaris-
tia das 16:30, que será transmitida pelo Facebook da Paró-
quia. 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Durante o tempo da Pandemia, a Folha Paroquial não 
será publicada em papel mas em formato digital. Todos 
aqueles que desejam receber a Folha, por e-mail ou por 
WhatsApp, devem comunicar às pessoas do acolhimen-
to ou telefonar ao cartório, deixando os seus dados. 
Por favor, passe a palavra. 
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A ORIGEM DA FESTA DO CORPUS CHRISTI 
 

A 11 de Agosto de 

1264, encontran-

do-se então em 

Orvieto, o papa 

Urbano IV emite a 

bula “Transiturus 

de hoc mundo”, pela qual institui, para toda a Igreja, a 

festa do Corpus Domini, do Corpo do Senhor, a ser ce-

lebrada na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, 

ou seja, na semana a seguir à solenidade da Santíssima 

Trindade. 

Dedicada de modo particular à exaltação do Santíssi-

mo Sacramento, a origem desta festa encontrava-se 

intimamente ligada à diocese de Liège, na Bélgica, de 

onde Urbano IV era originário. Aí desempenhara, com 

efeito, importantes funções como arcediago e certa-

mente acompanhara os esforços dos seus prelados no 

sentido de afirmarem a autonomia da sua autoridade 

face às intromissões dos poderes leigos e de reforma 

da vida religiosa no interior da diocese; pudera ainda 

acompanhar de perto o florescer das comunidades de 

beguinas, dessas mulheres que, sem fazerem qualquer 

profissão religiosa ou integrarem qualquer Ordem, 

viviam sós ou em pequenas comunidades, no interior 

das cidades, procurando, na pobreza, na castidade e 

com base no seu trabalho e no desempenho de obras 

de caridade, seguir a Cristo. Estes grupos espelhavam 

bem o desenvolvimento de uma espiritualidade mais 

afetiva e intimista, particularmente atenta à medita-

ção dos sofrimentos de Cristo e dos seus mistérios. A 

humanização da figura do Salvador ia a par com uma 

crescente devoção eucarística, pois nas espécies con-

sagradas o próprio Cristo atestava a sua humildade e 

se fazia, de forma única, acessível aos crentes. Aí po-

dia ser visto, adorado e saboreado. 

Urbano IV estimava estes grupos de mulheres, saben-

do-se que chegou a escrever um Libelo da regra e vida 

das beguinas, com diversos conselhos sobre o seu mo-

do de vida e espiritualidade, infelizmente perdido. A 

muitas destas mulheres se reconheciam importantes 

dons no discernimento e aconselhamento espiritual e 

não raro se lhes conheciam experiências místicas, 

marcadas também por sonhos e visões.  

Entre essas mulheres, uma certa Juliana (c. 1193-

1258), que servia na leprosaria anexa ao convento 

premonstratense de Mont Cornillon, em Liège, fora 

desde cedo objeto de certas revelações por parte 

do próprio Cristo, que deixaria registadas, mais tar-

de, por meio da biografia escrita pelo seu confes-

sor. Uma delas, ocorrida possivelmente em 1208, 

permitira-lhe ver uma lua cheia, manifestada em 

todo o seu esplendor, mas cuja forma esférica era 

escurecida e quebrada num dos seus segmentos. O 

sentido de tal visão ser-lhe-ia mais tarde revelado 

pelo próprio Cristo: a lua era imagem da Igreja, e a 

fissura que a atingia significava a ausência de uma 

festa que permitisse aos fiéis a compreensão e va-

lorização adequada do mistério eucarístico. 

A mensagem transmitida por Juliana de Mont Cor-
nillon a favor de uma nova festa eucarística seria 
bem acolhida pelo bispo de Liège, Roberto de Tou-
rotte, que a viria a estabelecer na sua diocese por 
meio de uma carta pastoral em 1246, poucos me-
ses antes de morrer. A iniciativa seria bem acolhida 
por outros grupos religiosos no interior da diocese, 
nomeadamente pelos dominicanos e cistercienses, 
que acabariam por contribuir para a sua dissemina-
ção além das fronteiras de Liège. Em 1264, menos 
de uma década volvida, Urbano IV dava o seu aval 
para que a celebração de Corpus Christi se esten-
desse a toda a Igreja. A procissão eucarística iria 
também buscar à procissão do Domingo de Ramos 
muitos dos seus elementos inspiradores, retoman-
do desta as tonalidades triunfais da entrada de 
Cristo, agora constituído como Senhor, na inteireza 
do seu mistério, transportado em glória, no meio 
de aclamações e manifestações de alegria, pelas 
ruas de aldeias, vilas e cidades.  

João Luís Inglês Fontes, 
Historiador, texto publicado na Revista Família Cristã 

FESTA DE CORPUS CHRISTI E OS MILAGRES  
EUCARÍSTICOS 

 

Ao longo da história da Igreja aconteceram muitos 
milagres Eucarísticos em diversas partes do mundo, 
alguns reconhecidos e aprovados pela Igreja, outros 
com situações duvidosas. Estes milagres são sinais de 
Deus, em vista de uma confirmação da presença real 
de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Conheça os mi-
lagres, entre os quais está um milagre ocorrido em 
Portugal, aqui. 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/os-milagres-eucaristicos/
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Será bom que muitos destes hábitos continuem, com-
plementando a indispensável prática sacramental e 
comunitária que se irá retomando, com a cautela ne-
cessária para que a pandemia não retorne. Assim 
mesmo, unindo as duas dimensões da vida eclesial, 
doméstica e comunitária, acompanharmos o percurso 
existencial que o próprio Jesus seguiu nos seus trinta 
anos em Nazaré da Galileia, da casa de família ao cul-
to comunitário semanal, a que não faltava (cf. Lc 4, 
16). 
Agradeço muito às famílias da diocese de Lisboa tudo 
o que conseguiram fazer neste tempo difícil para se 
manterem unidas na entreajuda e na oração, bem 
como na atenção às necessidades dos seus vizinhos e 
outras pessoas mais fragilizadas.  
 
Nos Atos dos Apóstolos, conta-se que o primeiro nú-
cleo eclesial do nosso continente, no que respeita à 
missão de S. Paulo, foi a família de Lídia, em Filipos 
(cf. Act 16, 15). Sabemos como o apóstolo contou 
com o casal Áquila e Priscila para a missão em Corinto 
e em Éfeso (cf. Act 18); e como destaca o papel da 
família na transmissão da fé, escrevendo assim a Ti-
móteo: «Trago à memória a tua fé sem fingimento, 
que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe 
Eunice…» (2 Tm 1, 5). 
Rezo para que tudo continue ou se recupere desta 
forma, para que a Igreja se defina realmente como 
“família de famílias” (Amoris Laetitia, 87), tal como 
começou. Os nossos sacerdotes seguem o percurso 
de Jesus que, permanecendo celibatário, alargou a 
todos os sentimentos familiares com que crescera na 
família de Nazaré. São duas dimensões complementa-
res da mesma vida em Cristo, para que a Igreja se ma-
nifeste inteiramente como “família de Deus” (Ef 3, 
19).       
Saúdo-vos do coração, especialmente aos casais que 
neste ano celebram bodas marcantes do seu matri-
mónio. Confio muito no que o Espírito de Deus faz nas 
famílias e através delas, rumo a uma sociedade que 
se torne mais familiar também! 
 

Lisboa, Domingo de Pentecostes, 31 de maio de 2020 
+ Manuel, Cardeal-Patriarca 

 

CARTA DO SR. PATRIARCA ÀS FAMÍLIAS 
DA DIOCESE DE LISBOA 

Pedindo a Deus muita saúde e paz para todos, dirijo-vos 
deste modo algo do que pensava dizer-vos na Festa da 
Família, que mais uma vez se realizaria no próximo Do-
mingo da Santíssima Trindade, a 7 de junho. 
A pandemia com que ainda nos confrontamos impede 
que nos reunamos presencialmente desta vez. Mas não 
que vos manifeste assim a muita estima e oração com 
que sempre vos acompanho, sabendo como o próprio 
Deus vos quer, como primeira comunidade humana e 
escola de comunhão verdadeira. 
Pais e filhos, avós e parentes, constituem o núcleo básico 
de entreajuda e carinho onde a comunidade ganha o seu 
primeiro rosto e exercício. Por isso a promoção e prote-
ção das famílias deve ser o primeiro objetivo de qualquer 
sociedade organizada. Temos muito a fazer neste senti-
do, especialmente agora, quando a crise sanitária e eco-
nómica atinge fortemente a muitos e dificulta a sobrevi-
vência de tantos, no que respeita ao trabalho e a tudo o 
mais que garanta a vida das pessoas e suas famílias. 
 
Durante o confinamento com que procurámos impedir o 
alastramento da pandemia, as famílias viveram um tem-
po inédito de concentração em casa e proximidade cons-
tante entre os seus membros. Muitos testemunhos me 
chegaram de como proporcionou também a redescober-
ta da dimensão doméstica da Igreja. Muitas seguiram 
mediaticamente as celebrações eucarísticas e os tempos 
de oração que os seus párocos e outros sacerdotes reali-
zaram. A impossibilidade de receção dos sacramentos 
incrementou a antiga prática da comunhão espiritual, 
que acrescenta o desejo de nos alimentarmos do Pão da 
Vida, que é Cristo omnipresente, mesmo quando não é 
possível recebê-lo sacramentalmente. Também a recita-
ção familiar do rosário, a leitura da Palavra de Deus e 
outros momentos de meditação e oração se multiplica-
ram. 
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Apesar de tudo, queremos dizer às pessoas que po-
dem voltar à Igreja confiantes, que a Igreja é um lugar 
seguro. É para isso que todos trabalhamos, para que 
as pessoas se sintam seguras e confiantes, para que a 
Igreja não seja um lugar de contágio. 
As Equipas de Acolhimento estão ao serviço da comu-
nidade, ficando à porta das Igrejas para garantirem 
que todos têm máscara, para desinfetarem as mãos e 
para orientarem os fiéis acompanhando-os aos seus 
lugares. Além disso, as equipas servem também para 
tranquilizar as pessoas e darem-lhes confiança. Nas 
igrejas, sabemos que há pessoas com rotinas instala-
das e que estão habituadas a sentar-se no mesmo 
lugar, a entrar pela mesma porta e por isso tem de 
haver alguém que indique a essas pessoas que alguns 
lugares nos bancos estão livres porque é suposto es-
tarem livres para que se respeite a distância de segu-
rança. Também a saída tem de ser organizada para 
fluir em segurança e evitar que alguém fique no adro 
da Igreja a conversar com os amigos.  
No primeiro fim-de-semana tudo aconteceu de acor-
do com as diretrizes emanadas superiormente, estan-
do as pessoas muito tranquilas e disponíveis a acolher 
as indicações da Equipa. 
Por isso, convidamos todos os paroquianos, que não 
sejam considerados pessoas de risco, a virem à Missa 
sem receios. É seguro vir à Missa, mais seguro do que, 
provavelmente, ir ao supermercado, ao restaurante 
ou à praia.  O importante é que sejam respeitadas as 
indicações que vos derem. As Equipas de Acolhimento 
estarão para ajudar e para assegurar o cumprimento 
de regras. 
Tudo vai correr bem!  

Pe. Manuel 
 

DE VOLTA ÀS IGREJAS E ÀS CELEBRAÇÕES 
EUCARÍSTICAS PRESENCIAIS 

 
Os dias 30 e 31 foram a 
data marcada para a 
nossa volta “a casa”, à 
Igreja e à comunidade e 
assim poder celebrar as 
eucaristias presenciais 
em comunidade. O dia 
tão esperado e deseja-
do, em que muitas vezes 
se ouvia durante a qua-
rentena: “Quando será 
que podemos voltar à 
Igreja e receber a euca-
ristia? É agora o tempo 
mas, apesar disso, o re-
gresso não foi assim tão 

concorrido como se esperava, pelo contrário, a participa-
ção de fiéis foi muito reduzida.  
Durante a semana que precedeu a data de regresso, es-
távamos preocupados em organizar todo o processo de 
acordo com as normas da Direção Geral de Saúde e dos 
nossos Bispos. O primeiro passo foi a formação das Equi-
pas de Acolhimento que, felizmente, nos três Núcleos, 
teve adesão imediata. Formámos equipas para cada Mis-
sa e todos assumiram com grande sentido de responsa-
bilidade e espírito de serviço o desafio que lhes era pro-
posto. Colaboraram para que as diretivas da DGS e do 
Patriarcado fossem respeitadas com vista ao bem co-
mum da comunidade e para que as pessoas voltassem às 
eucaristias com confiança. Apesar de todo o nosso traba-
lho de preparação em organizar nas Igrejas os distancia-
mentos, afastar bancos, tirar os genuflexórios, marcar os 
lugares, marcar as entradas e saídas, providenciar o ma-
terial de proteção e desinfeção, fazer os distanciamentos 
externos, preparar lugares fora das igrejas no caso de 
termos um eventual afluxo de pessoas, os fiéis vieram 
em pequeno número, talvez por receio da pandemia. 
 
Deste modo, o primeiro fim-de-semana foi muito calmo 
e tranquilo, com poucas pessoas a virem participar nas 
eucaristias e muitos lugares vazios dentro das igrejas, 
mesmo com a redução de lugares. Parece-nos poder 
concluir que os fiéis estão ainda com dúvidas acerca dos 
procedimentos de higienização e segurança, sentindo 
desconfiança ou medo no regresso às eucaristias. Acha-
mos que foi prudente esta atitude das pessoas porque 
não devemos facilitar, dando a impressão que o vírus 
está eliminado, pelo contrário, agora é que devemos ter 
todas as precauções, pois saindo do confinamento é 
mais fácil o contágio.  


