
 
 

 

 

 

 

 

Senhor Deus,  

Que alumias os biliões de estrelas do céu, 

Faz com que, pela nossa maneira de viver, 

Brilhemos como estrelas no mundo. 

Senhor Deus,  

que és um Deus de amor e de paz, 

faz com que nos nossos ambientes 

corra a paz como um grande rio.  

Senhor Deus,  

que nos enviaste a Jesus, teu Filho, 

faz com que todos acreditem nele 

e sejam salvos por seu intermédio.  

Senhor Deus,  

que nos dás o Espírito Santo,  

faz com que nos deixemos maravilhar 

pelo teu grande amor pelo mundo.  

Senhor Deus,  

Neste dia da Santíssima Trindade. 

Nós louvamos a Deus Amor. 

Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.



Leitura: 2 Cor 13, 11 - 13 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo S. Paulo aos Coríntios

 

Irmãos: 

Sede alegres, esforçai-vos por serdes perfeitos, 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 beijo santo. Todos os santos vos saúdam. 

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito 

Santo estejam convosco. 
 

Evangelho: Jo 3, 16 - 18 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho único, para que todos 

os homens que acreditam n’Ele não morram, mas tenham a vida eterna. 

Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para 

que o mundo seja salvo por Ele. 

Quem não acredita n’Ele não será salvo, porque não acreditou no nome do 

Filho único de Deus. 
 

 

 

No passado fim de semana  recomeçaram as Missas na paróquia, depois 

de várias semanas de interrupção devido ao Conid-19. 

Aqui ficam algumas fotografias 

        



 

      

Todos os dias lembramos a Santíssima Trindade. Por exemplo, quando 

fazemos o sinal da cruz e dizemos “Em nome do  k 

Também nos batizados, é invocada a Santíssima Trindade. Substitui os 

símbolos do código por letras para descobrires o que diz o senhor Padre 

quando batiza um menino que se chama, por exemplo, Duarte: 

 
 

ESTA SEMANA, QUANDO REZARES, VAIS PENSAR NAS TRÊS PESSOAS DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE: O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO. 



 

 

Lembram-se do Arrail de S-ao Francisco Xavier? Costumava ser sempre no primeiro fim 

de semana de Junho. Este ano não foi possível fazê-lo mas, para recordarmos, aqui ficam 

umas fotografias de um dos anos passados 
      

          
 

          
 

            
 

      
 



 



 

 

 


