
 Solenidade da Santíssima Trindade – Ano C  
 

A Solenidade que hoje 
celebramos não é um 
convite a decifrar a mis-
tério 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 comunida-
de 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 (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 for-
ma 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 Evangelho convoca-nos, outra vez, para contem-
plar 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 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, por-
que a nossa linguagem finita e humana não conse-
gue “dizer” o mistério de Deus. 
 A meta final desta “história de amor” é a nossa in-
serção plena na comunhão com o Deus/amor, com 
o Deus/família, com o Deus/comunidade. 
 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
Segunda-feira dia 13 
Iremos celebrar a Festa de Santo António com uma 
Eucaristia, pelas 10h00 da manhã, na Igreja de Al-
gueirão, com a benção e distribuição dos pãezinhos 
de Santo António. 
 
CELEBRAÇÃO PAROQUIAL DA SOLENIDADE DO COR-

PO DE DEUS— 16 de junho 

Iremos celebrar solenemente a Festa do Corpo de 

Deus, para reafirmar e vivificar a nossa fé, na presen-

ça real de Jesus na Sagrada eucaristia. Para melhor 

nos prepararmos para este grande dia iremos reali-

zar um tríduo de preparação com a adoração euca-

rística por Núcleos, para a qual estão todos estão 

convidados a participar, dedicando algum tempo à 

adoração Eucarística. No dia do Corpo de Deus ire-

mos ter uma única celebração Eucarística Paroquial, 

às 10h30, na Escola Visconde Juromenha – Tapada 

das Mercês 

Programa do Tríduo de preparação: 

Adoração Eucarística por Núcleo 

Dia 13 - Igreja do Algueirão - 20h00/22h30 

Dia 14 - Salão das Mercês - 18h30/21h00 

Dia 15 - Igreja da Natividade - 20h00/22h30 

Dia 16 - Solenidade do Corpo de Deus 

10h30 - Missa Paroquial- Escola Visconde Juromenha 

- seguida de procissão pelas ruas da Tapada das Mer-

cês (atrás da Repartição das Finanças) 

16H00 – 19h00 -   Adoração eucarística na Igreja de 

Algueirão 

"Participe deste dia de Fé e Amor a Jesus Eucaris-

tia!" 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  
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S. António, o mais popular de todos os santos 

Santo António é um santo de projeção universal, sendo, 
muito provavelmente, o mais po-
pular de todos os santos. Igrejas e 
capelas dedicadas a Santo Antó-
nio, imagens em grande parte das 
igrejas e nas casas particulares, 
azulejos e pinturas, cânticos, festas 
e peregrinações dão ideia da gran-
de devoção popular a Santo Antó-
nio, que hoje atravessa todas as 
idades e todas as classes sociais, 
em todo o mundo. 

O fascínio exercido por António durante a sua vida terre-
na como pregador itinerante, sábio e santo espalhou-se 
após a sua morte e canonização, sobretudo na Itália do 
Norte e na França do Sul. No entanto, este fenómeno 
levou dois séculos a atingir o resto da cristandade. Além 
dos paduanos, Santo António começou por ser venerado, 
pela Europa, nos conventos, eremitérios e igrejas onde 
os Frades Menores estavam estabelecidos. A Portugal, a 
fama da sua santidade, só chegou depois da sua canoni-
zação. Mas conta-se nas «Florinhas de Santo António» 
que no mesmo dia em que o Papa Gregório IX canonizava 
Santo António em Itália, em Lisboa os sinos de toda a 
cidade tocaram, sem que ninguém os estivesse a tanger. 
Pouco tempo depois, a notícia chegou à capital portu-
guesa e a cidade dedicou a Santo António o Altar-mor da 
Catedral e começou a celebrar-se todos os anos com 
grande solenidade o dia 13 de junho. Assim, durante os 
séculos XIII e XIV, Santo António é venerado em Lisboa, 
sua cidade natal e nalguns mosteiros portugueses  
No século XV, o movimento dos espirituais, que se eman-

cipava dentro da Ordem dos Frades Menores, levou San-

to António para outros lugares da Europa, onde ainda 

não era conhecido, o que contribuiu decisivamente para 

aumentar o culto e veneração a este Santo. Nos séculos 

XVI, XVII e XVIII, as viagens marítimas dos navegadores 

portugueses, espanhóis e italianos levaram a sua fama às 

terras de África, América e Ásia. Por ocasião das come-

morações do sétimo centenário, na última década do 

século XIX, Santo António atinge o máximo da sua popu-

laridade. Nesta ocasião, para além das outras manifesta-

ções de piedade começou a sublinhar-se o aspeto social 

do Santo. A bênção do pão de Santo António e a sua dis-

tribuição aos pobres generaliza-se por todos os países, o 

que faz com que quase todas as representações do Santo 

feitas no século XX o apresentem com um Alforge de pão 

para distribuir aos pobres, embora conservem outros 

símbolos tradicionais. 

 (site pastoral da cultura) 

FESTA DO CORPO DE DEUS 
(A fé na presença real de Jesus na Eucaristia) 
A eucaristia é o próprio sacrifício-
do Corpo e do Sangue do Senhor 
Jesus, que Ele instituiu para perpe-
tuar o sacrifício da cruz no decor-
rer dos séculos até ao seu regres-
so, confiando assim à sua Igreja o 
memorial da sua Morte e Ressur-
reição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o 
banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se 
enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna.  
A fé na presença real de Cristo na Eucaristia levou a 
Igreja a tributar culto de latria ao Santíssimo Sacramen-
to, tanto durante a liturgia da Missa, como fora da sua 
celebração. 
A Igreja conserva com a maior diligência as Hóstias con-
sagradas, leva-as aos enfermos e às pessoas impossibili-
tadas de participar na Santa Missa, apresenta-as à sole-
ne adoração dos fiéis, leva-as em procissão e convida à 
visita frequente e à adoração do Santíssimo Sacramen-
to conservado no tabernáculo. 
Jesus Cristo está presente na Eucaristia dum modo úni-
co e incomparável. De facto, está presente de modo 
verdadeiro, real, substancial: com o Seu Corpo e o Seu 
Sangue, com a Sua Alma e a Sua Divindade. Nela está 
presente em modo sacramental, isto é, sob as espécies 
eucarísticas do pão e do vinho, Cristo completo: Deus e 
homem. 
 

ENCONTRO SEMPRE MAIS ALTO 
O Bernardo Rocha e o Pedro Viana são dois jovens cató-
licos que dinamizam o projeto de evangelização online 
‘Queima-te’, na rede social Instagram, onde partilham 
temas “da vida cristã pessoal diária”. Contam já com 
mais de treze mil seguidores! 
“O conteúdo da conta vem muito das coisas que cada 
um de nós vai ouvindo: leituras, conversas com sacer-
dotes amigos, etc. No fundo, são as lutas do dia-a-dia e 
as dicas que nos foram dando para crescer em amizade 
com Jesus Cristo, rezar melhor e viver mais para os ou-
tros, tentar ser santos”, explicam os dois jovens. 
O Bernardo e o Pedro estarão connosco no próximo dia 
19, para nos ajudarem a refletir sobre o tema “Cristãos: 
sempre ou às vezes?”, em mais uma reunião Sempre 
Mais Alto aberta à comunidade no âmbito do 
50.ºaniversário do grupo.  
Desta vez a reunião será às 17h. Não deixes de partici-
par! 


