














Do Evangelho de S. João

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 con-
denado, porque não acreditou 
no nome do Filho Unigénito 
de Deus».
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“Deus amou tanto o mundo…”             (Jo 3, 16)

1. A solenidade da Santíssima Trindade, 
celebrada desde meados do século XIV, é 
uma oportunidade para clarificar  a imagem 
que temos de Deus. Hoje somos convidados 
a louvar a Deus, não só pelas maravilhas 
realizadas por Ele, mas sobretudo pelo que 
Ele é. Em certo sentido, podemos dizer que 
somos convidados a subir ao monte, como 
Moisés, para contemplar o rosto de Deus, a 
beleza e a bondade do seu ser. Celebramos 
esta festa imediatamente a seguir ao tempo 
da Páscoa, pois é à luz do mistério pascal que 
se revela plenamente o amor infinito de 
Deus pela humanidade: um Deus que se 
revela compassivo e misericordioso (1ª 
leitura), capaz de, em Cristo, vir ao nosso 
encontro para nos oferecer o seu amor (2ª 
leitura) e nos dar a vida eterna junto d’Ele 
(Evangelho). Contudo, no nosso dia-a-dia, que 
imagem temos de Deus?

     Êxodo 34, 4b-9   Daniel 3, 52-56 
2 Coríntios 13, 11-13      João 3, 16-18




2. É difícil falar de Deus. Não porque Ele esteja 
distante, mas porque supera todo o nosso ser. E a 
nossa linguagem é tão limitada, que tudo quanto se 
diga de Deus será uma pequena gota de água num 
oceano imenso. Tudo o que dissermos d’Ele terá de 
ser dito numa linguagem simbólica, utilizando imagens 
que percebemos e conhecemos. Sabemos que esta 
solenidade nos recorda que Deus é Santíssima 
Trindade. Jesus, o rosto visível de Deus, quis dar-nos a 
conhecer esse mistério. Deu-nos a conhecer o Pai 
que nos ama e quer a nossa salvação; apresentou-se a 
Si mesmo como Filho, que conhece e cuida dos seus 
discípulos, e anunciou-nos a vinda do Espírito Santo, 
Amor do Pai e do Filho. Esta é a essência do 
cristianismo: Deus é uno. É um só, mas não é 
solitário, nem mudo, nem distante. É família, amor 
comunitário e partilhado.
3. Apesar desta revelação, talvez muitos cristãos 
ainda não saibam que Deus contemplam: se um ser 
distante e temível, que nos enche de medo; se um ser 
mágico, a quem se recorre em momentos de 
necessidade; se um ser próximo, como um pai que 
quer estar presente na vida dos filhos. Esta é uma 
conversão urgente e necessária, e a missão da Igreja 
passa por mostrar o verdadeiro rosto de Deus, 
revelado em Jesus Cristo. Sem isto, a evangelização é 
oca e a liturgia vazia. Torna-se necessário aprofundar 
este Deus que é o Pai que tomou a iniciativa de 
salvar a humanidade, dando-lhe a possibilidade da 
felicidade eterna, na sua família divina. Mas que 
também é  Filho que cumpre a obra de salvação e 
eleva a humanidade ao Pai. Assim como é Espírito, o 
amor que une o Pai e o Filho e nos une a Deus. Deus 
é Trindade.
Senhor Jesus, hoje quero apenas repetir as pa-
lavras de Isabel da Trindade: “Oh, meu Deus, 
Trindade a quem adoro! Ajuda-me a esquecer-
me totalmente de mim, para me estabelecer 
em vós, imóvel e tranquila, como se a minha 
alma estivesse já na eternidade!” Amén.
Evangelho Solenidade do Corpo de Deus:  João 6, 51-58
Evangelho Domingo XI do Tempo Comum:  Mateus 9, 36 – 10,8

Papa Francisco:
“Continuando a catequese
sobre a oração, hoje veremos 
como Abraão é para nós 
o modelo de quem escuta 
a voz de Deus e confia 
na sua palavra. O Livro do 
Génesis conta-nos como 
Abraão prontamente 
respondeu a Deus que 
o chamou a deixar a sua 
pátria rumo a uma terra 
desconhecida, fiando-se 
totalmente da promessa 
divina.  Assim, dava início 
a um novo modo de a 
humanidade se relacionar 
com Deus, ou seja, com uma 
fé que enraizava na própria 
história pessoal: Deus 
deixava de ser distante, 
mas acompanha os passos 
do homem, guiando a sua 
vida com a Providência. 
Por isso, Abraão é o homem 
da Palavra, que se deixa 
conduzir por Deus, num 
caminho que às vezes se faz 
árduo e até incompreensível, 
como no drama que Abraão 
enfrentou ao ser-lhe pedido 
o sacrifício do seu filho Isaac. 
Porém, apesar dos obstácu-
los,  Abraão permaneceu fiel, 
totalmente disponível a Deus, 
ensinando-nos assim que 
rezar com fé significa escutar, 
dialogar e até discutir, mas 
sempre dispostos a acolher 
a palavra de Deus e pô-la 
em prática.

Audiência Geral, 03.06.2020









Grãos de sabedoria…
Quem és tu?
Uma mulher estava muito doente e começou 
a entrar em delírio. A certa altura teve a 
sensação de que era levada para o céu e 
estava a ser apresentada perante o tribunal 
de Deus, que lhe perguntou:
- Quem és?
- Sou a esposa do Presidente da República.
- Perguntei-te quem és, não com quem 
estás casada. Quem és?
- Sou mãe de quatro filhos.
- Não foi isso que perguntei, mas quem és.
- Sou professora. 
- Perguntei-te quem és, não qual é a tua 
profissão…
- Sou uma cristã. 
- Perguntei-te quem és, não qual a tua 
religião… 
- Sou uma pessoa que ajuda os pobres e 
os necessitados.
- Perguntei-te quem és, não o que fazes!
Como não conseguia passar no exame, foi de 
novo enviada para a terra. Quando recuperou 
da doença, tomou a firme decisão de 
descobrir quem era. É que ainda a podiam 
interpelar de novo mais tarde…
……………………………………………………………………………………………….

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Na praceta militar…
- Ó 27 - diz o sargento depois de uma 
prelecção sobre o amor pátrio - que 
pensas tu, ao ver a bandeira a flutuar 
na ponta do mastro?
- Penso que há vento, meu sargento. 

À saída da escola…
- Hoje o professor estava irritado comigo. 
Perguntou-me: Quem te ensinou a ser 
assim tão imbecil? Eu respondi-lhe:
- Eu nunca mudei de professor!

No restaurante…
- Tem a certeza de que este coelho à 
caçador que pedi é mesmo fresco?
O empregado respondeu:
- Sim, sem dúvida! Peguei nele com estas 
minhas mãos ainda esta manhã. Quando 
tentava matá-lo não parava de miar, e ainda 
aqui tenho os arranhões que me fez!

Na rua, ao final da tarde…
Um menino que se dirigia para casa 
encontrou um velhote a cambalear 
que lhe perguntou:
- Desculpa, menino, sabes dizer-me onde 
é que se encontra o senhor Lopes?
Muito admirado, o menino disse-lhe:
- Olhe, o senhor Lopes é o senhor!
- Eu sei, mas queria saber onde estou…

Como vai o seu vocabulário?
O que é…
1. …um espeleólogo?   2. …um antropólogo?
3. …um arqueólogo?    4. …um filólogo?
5. …um teólogo?         6. …um ideólogo?
7. …um museólogo?    8. …um geólogo?
9. …um monólogo?     10. …um biólogo?

Soluções do Boletim nº 29 (31.05.2020)
1) a azeitona; 2) o corpo ou o sono; 3) o vinho.



10 de Junho: Dia de Portugal
Este ano, devido à pandemia, as comemo-
rações do dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas espalhadas pelos 
mundo serão simbólicas. O programa 
previsto para a ilha da Madeira foi cance-
lado, mas o Sr. Presidente da República 
manteve o convite ao Cardeal madeirense, 
D. José Tolentino Mendonça, que será o 
orador da cerimónia. Nos claustros do 
Mosteiro dos Jerónimos estarão apenas 
oito das principais figuras do Estado. 

11 de Junho: Corpo de Deus
Na quinta-feira a Igreja celebra a solenidade 
do Corpo de Deus. A cada ano, sessenta 
dias depois da Páscoa, esta festa é a ocasião 
para celebrar a presença de Deus no meio 
de nós, nas espécies do Pão e do Vinho 
eucarísticos. Em muitas comunidades 
cristãs este dia é vivido com muita inten-
sidade, com largas dezenas ou centenas de 
voluntários a enfeitar esplendorosos 
tapetes de flores, nas ruas por onde passa a 
procissão do Santíssimo Sacramento. No 
Fundão, não sendo possível fazer-se a 
procissão, haverá uma hora de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, antes da Missa das 
17h00. Haverá também benção com o 
Santíssimo no final das outras quatro 
Missas (18h30 e 21h30; 08h30 e 11h00).  

13 de Junho: Santo António
A pandemia impede as comemorações 
populares dos santos de Junho: Santo 
António, S. João e S. Pedro. A inexistência 
destas romarias, bailes e sardinhadas, 
poderá ser colmatada por uma redesco-
berta, por exemplo, da vida, obra e escritos 
do maior santo português, neste ano em 
que se comemoram os 800 anos da sua 
entrada na Ordem Franciscana. [ver + aqui]

Assembleia Geral do Abrigo de
São José - Obra de Socorro Familiar
Os associados do Abrigo de São José, Obra 
de Socorro Familiar, instituição presente na 
cidade do Fundão, foram convocados para 
uma Assembleia Geral que decorrerá no 
Centro Pastoral da Paróquia do Fundão, 
junto à Capela de São Francisco, na 
segunda-feira, dia 22 de Junho de 2020, 
pelas 20h30. 

Escuteiros do Fundão têm
nova Chefe de Agrupamento
Na sexta-feira, dia 5 de Junho, terminou o 
processo eleitoral iniciado em Março. A 
Chefe Ana Patrícia Martins foi eleita Chefe 
de Agrupamento, sucedendo ao Chefe 
Beto, que dedicadamente serviu o Agrupa-
mento 120 ao longo dos últimos dois 
mandatos. Ao Chefe Beto, os escuteiros e a 
paróquia agradecem os serviços prestados, 
sobretudo no Campo Gardunha, uma 
estrutura escutista de excelência, que está 
ao serviço dos Escuteiros da paróquia, da 
região e do país, da Associação das Guias 
de Portugal e da Fraternidade Nuno 
Álvares. A Chefe Patrícia terá como Chefe 
Adjunta a Chefe Célia Fernandes. 

Horários das Missas no Fundão:
- Igreja Matriz:
   Sábados: 18h30  e  21h30
   Domingos:  08h30,  11h00  e  17h00
   Segundas e Quartas-feiras:  08h30
   Quintas e Sextas-feiras:  19h15
   Terças-feira: só haverá Missa no Hospital

- Capela do Hospital do Fundão: 
   Sábados:  16h30
   Terças, Quartas e Quintas-feiras:  16h30
- Capelas da Misericórdia:
   Aqui as Missas continuarão suspensas.

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

https://agencia.ecclesia.pt/portal/santo-antonio-ano-sem-arraiais-nem-marchas-e-desafio-para-conhecer-melhor-religioso-franciscano-doutor-da-igreja/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/santo-antonio-ano-sem-arraiais-nem-marchas-e-desafio-para-conhecer-melhor-religioso-franciscano-doutor-da-igreja/

