
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras da Solenidade da Santíssima Trindade. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

 

E se o texto foi lido com a inteligência e o coração abertos, afina e aprofunda a visão do 

mundo actual, das pessoas, dos factos e das coisas, ajudando a vê-las à luz de Deus e a 

ver Deus nelas: é a contemplação [«contemplatio»], a atitude que nos faz olhar para as 

coisas e para a vida a partir de Deus. Fixa em Deus o olhar da fé e o coração e vê o mundo 

com uma luz nova: à luz da Palavra lida e meditada, reflexo do esplendor de Deus. 

Contemplativo é aquele que, na perspectiva de Deus, é capaz de perceber a Sua presença 

no cosmo e na história humana. Por isso, é optimista: sabe captar, mesmo nos 

acontecimentos dramáticos, uma chispa do «Lógos», a Palavra, que guia toda a história 

para a plenitude em Jesus Cristo.1 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

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, 
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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. 

T. Graças a Deus. 

 

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. 

T. Graças a Deus. 

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, 
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ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 

Palavra da salvação. 

 

PARA MEDITAR 

Concluído o tempo pascal, celebramos hoje a Solenidade da Santíssima Trindade. Esta 

solenidade reveste-se de uma grande importância para nós, pois recorda-nos que não nos 

basta dizer que acreditamos em Deus; é necessário refletirmos em que Deus é que nós 

acreditamos. 

A solenidade de hoje leva-nos a redescobrimos o nosso Deus como sendo uma unidade 

indivisível de amor, que existe como sendo a comunhão perfeita de três Pessoas distintas: 

Pai, Filho e Espírito Santo. Esta comunhão é a própria vida de Deus, é o mistério do Seu 

amor, no qual nos movemos, somos e existimos. 

O nosso Deus é um Deus que dança um bailado de amor e que nos convida a fazermos 

parte desse movimento contínuo de amor no qual se movem eternamente as três pessoas 

da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, nas Suas relações de amor recíproco. 

É uma perfeita dança circular aberta: ora uma pessoa está no centro, ora dá lugar à outra. 

Parece mesmo uma dança da roda! Quem não a recorda, das antigas brincadeiras da sua 

infância?! É também assim a nossa relação com Deus e com os outros: ora estamos no 

centro, ora damos lugar a outra pessoa, ora recebemos ora damos, num movimento 

reciproco de amor. 

O Evangelho, neste dia da Santíssima Trindade, coloca-nos num monte da Galileia (cf. 

Mt 28,16). Na linguagem bíblica, o monte indica o lugar das revelações de Deus. 

Colocando-se no monte, o Ressuscitado identifica-se com o Pai e com a sua missão e, 

convocando-nos, associa-nos a essa mesma missão. Contudo, o texto diz-nos que alguns 

discípulos ainda duvidavam (cf. Mt 28,17). Neles, podemo-nos reconhecer a nós próprios, 

como comunidade que crê, mas que tantas vezes sucumbe ao peso da dúvida. 

Contudo, as dúvidas não detêm o Senhor, porque não existe fé isenta de dúvidas. E a sua 

reação é maravilhosa: Ele não censura os seus discípulos, mas, segundo o relato, 

aproxima-se deles. Ainda não está cansado de se aproximar, de se fazer próximo, de 

explicar. Contínua à nossa porta e bate, confiando-nos, como aos Onze, a missão de 

“sermos” Evangelho, de sermos “Boa Notícia”, e de fazermos discípulos em todas as 

nações.  
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«Batizai toda a criatura em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo» (cf. Mt 28,19). 

Os nomes que Jesus escolhe para falar de Deus são nomes de família, de afecto. Pai e 

filho são nomes que não podem existir um sem o outro, são nomes que se abraçam. O 

Espírito é nome que fala de alento, de alma; diz que a minha vida respira quando se sente 

acolhida, adotada, abraçada. 

Pai, Filho, Alento: Deus não é solidão, mas é comunhão, é encontro e relação. Nós fomos 

feitos à imagem e semelhança desta Trindade, que é reciprocidade, que é permuta, que é 

ligação. É por isso que a solidão nos pesa e mete medo, porque é contra a nossa essência, 

é contra a nossa natureza, não faz parte do nosso ADN, não é a nossa vocação. 

«Eu estou convosco até ao fim dos tempos». Deus assegura a sua presença, garante-nos 

que a nossa vida nunca será uma solidão, pois Ele estará sempre ao nosso lado, sem 

condições. Ele estará connosco nos dias em que cremos e nos dias em que duvidamos; 

nos dias em que a tristeza e a morte nos bate à porta e nos dias em que não conseguimos 

conter a nossa a alegria e felicidade. Ajudemos Deus a permanecer vivo em nós, como 

pequena semente, como pequeno fogo. Todos os dias, até ao fim dos tempos. 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

Para mim, quem é Deus? Que imagem é que eu tenho d’Ele? Em que Deus é que eu 

acredito? 

 

No dia em que fui baptizado, entrei na “dança de amor” da Trindade. Ao longo da minha 

vida tenho deixado os meus irmãos ocupar o centro? Tenho aprendido os “passos do 

amor” que Jesus me ensina? As minhas palavras e os meus gestos testemunham esse amor 

com que Deus ama todos os homens? 

 

Estou atento aos sinais permanentes da presença de Deus na minha vida? 

 

Oração em Família 

Ao encerrarmos o mês de Maio, mês de Maria, em que se deram as aparições de 

Fátima, juntemos a nossa voz à dos Pastorinhos e rezemos a oração, dirigida a Deus 

Trindade, que o Anjo de Portugal lhes ensinou. 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,  

adoro-vos profundamente e ofereço-vos 

o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,  

presente em todos os sacrários da terra,  

em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças  

com que Ele mesmo é ofendido. 
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E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração  

e do Coração Imaculado de Maria,  

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 

 

Amén. 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


