
Iª Leitura: Ex. 34, 4b. 6. 8 - 9; 

Salmo Responsorial: 52 (53); 

IIª Leitura: 2 Cor. 13, 11 - 13; 

Evangelho: Jo 3, 6 - 18. 

O JOANINO 
Nº 1089 – 31 de Maio a 6 de Junho de 2020 

 DOMINGO DE PENTECOSTES 

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos 

os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer 

o Homem Novo. 

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus ressusci-

tado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, 

a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e 

as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas 

consequências. 

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a cami-

nhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com 

que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que 

une numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. 

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da 

comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que 

fomenta a unidade de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados 



 LITURGIA DA PALAVRA 

Domingo S. Trindade 

7 de junho de 2020 

Primeira Leitura: 

Leitura do Livro do Êxodo  

Naqueles dias, Moisés levantou-se mui-

to cedo e subiu ao monte Sinai, como o 

Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 

tábuas de pedra. O Senhor desceu na 

nuvem, ficou junto de Moisés, que invo-

cou o nome do Senhor. O Senhor passou 

diante de Moisés e proclamou: «O 

Senhor, o Senhor é um Deus clemente e 

compassivo, sem pressa para Se indignar 

e cheio de misericórdia e fidelidade». 

Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em 

adoração. Depois disse: «Se encontrei, 

Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-

Se o Senhor caminhar no meio de nós. É 

certo que se trata de um povo de dura 

cerviz, mas Vós perdoareis os nossos 

pecados e iniquidades e fareis de nós a 

vossa herança».  

Palavra do Senhor.  

Salmo Responsorial: 
Digno é o Senhor de louvor e de glória 

para sempre.  

Ou: Louvor e glória ao Senhor para 

sempre.  

Segunda Leitura: 

Leitura da Segunda Epístola do apósto-

lo S. Paulo aos Coríntios  

Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela 

vossa perfeição, 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 ósculo santo. Todos os san-

tos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus 

Cristo, o amor de Deus e a comunhão do 

Espírito Santo estejam convosco.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: cf. Ap 1, 8 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 

Santo, ao Deus que é, que era e que há-de 

vir.  

Evangelho: Jo 3, 16 - 18. 

 

VIDA CRISTÃ 

 
Desde o dia 14 de março, faleceram 

nesta Comunidade paroquial os seguintes 

irmãos: 

- No dia 18 de Março, o Senhor Antó-

nio da Cunha Redondo, 84 anos, marido 

de Adelaide da Conceição de Melo Mon-

teiro; 

- No dia 19 de Março, a Senhora Maria 

do Céu Rodrigues Rebelo de Matos, 70 

anos, esposa de Manuel de Matos Pais; 

- No dia 24 de Março, o Senhor José de 

Barros Martins, 73 anos, marido de 

Maria das Dores Rodrigues Fernandes 

Dias; 

- No dia 29 de Março, o Senhor João da 

Silva Gonçalves, 54 anos; 

- No dia 09 de Abril, a Senhora Maria 

de Brito Pereira, 87 anos, esposa de 

Alberto Monteiro dos Santos Pereira; 

- No dia 12 de Maio, a Senhora Maria 

da Glória Fernandes Alves, 62 anos; 

- No dia 13 de maio, a Senhora Rosali-

na Lopes Dias, 77 anos, esposa de 

Manuel Rodrigues Gonçalves. 

Estes irmãos foram todos lembrados, no 

dia 31 de Maio, na Eucaristia das 11:00 

horas, na Igreja Paroquial. 

- No dia 22 de Maio, o Senhor Júlio 

Alves da Silva, 62 anos, marido de 

Arminda Ferraz de Almeida Silva. Este 

irmão já teve missa de sétimo dia, sábado, 

dia 30 de Maio, na Igreja paroquial. 

- No dia 28 de Maio, o Senhor António 

Pereira Dias, 59 anos. Este irmão já tem 

missa de sétimo dia, terça-feira, dia 2 de 

Junho, na Igreja paroquial, às 19:30 

horas; 



nado pela Pandemia do Covid 19 muitas 

famílias viram os seus rendimentos ser 

reduzidos ou deparam-se mesmo com 

uma situação de ausência de rendimentos, 

agravada pelo isolamento social ou ver-

gonha que as impossibilita de pedir ajuda. 

Este grupo destina-se a promover a 

entreajuda, abrindo os canais necessários 

para fazer chegar bens essenciais a essas 

famílias e está integrado no movimento 

das Caixas solidárias de Ponte de Lima. 

Vamos ajudar quem precisa...  

Podes ajudar? 
Recebemos donativos às segundas, 

quartas-feiras e sábado entre as 17.30h e 

as 18.30h, na Sala da Catequese da Paró-

quia de S. João da Ribeira.  

Precisas de ajuda? 
Podes vir levantar o que precisares nas 

caixas solidárias colocadas junto à Igreja 

de S. João da Ribeira. 

Em caso de necessidade extrema e caso 

se justifique podemos entregar bens espe-

cíficos, nomeadamente a quem tem 

bebés, idosos, ou com problemas de saú-

de e podem contactar-nos no local e horá-

rio atrás referido. 

Informamos também que trabalhamos 

em parceria com um grupo de voluntários 

"Vamos por si - Solidários", que fazem 

compras, vão à farmácia e até pagam 

contas.... 

Contamos Contigo! 

 

A NOVA REALIDADE 
 

Caros amigos e paroquianos: 

Ao receio do modo como nos vamos 

comportar nas nossas celebrações, junta-

se a alegria de nos voltarmos a encontrar. 

Esta alegria enfrenta o receio. 

Para isso, peço a todos, sem exceção: 

- Uso obrigatório de máscara; 

- Higienizar as mãos à entrada e saída 

da Igreja. A entrada é sempre e só pela 

porta principal e a saída pelas portas late-

rais; 

- Respeitar a sinalética dos bancos: a 

fita representa o lugar a ocupar; 

- Não há abraço da paz; 

- A comunhão é sempre na mão. Aos 

fins de semana a comunhão é dada no 

lugar onde a pessoa se encontra. Para 

isto, têm de higienizar as mãos, antes e 

após e comunhão; 

- Na saída da Igreja têm que respeitar as 

distâncias sociais, permitindo que saiam 

as pessoas que estão mais próximas das 

portas, partilham as vossas ofertas e 

higienizam as mãos. 

Que todos estes cuidados sejam 

demonstração de amor aos outros. 

 

ESPERANÇA EM PERTENCER 

 

O tempo da Páscoa carrega várias men-

sagens. Uma delas é a da esperança, con-

ceito que foi aprofundado por Bento XVI 

na Encíclica Spe Salvi. Vivemos, sem 

dúvida, momentos em que desejamos 

voltar a viver para a vida. Enquanto cris-

tãos não temos mais certezas sobre o 

futuro do que os outros, mas podemos 

recorrer a algo que estrutura essa ambição 

em continuar o caminho: a fé. 

Ter fé é também um acto de desafio e 

de questionamento. A fé precisa de tempo 

e paciência para se (re)pensar e espantar 

com as coisas que nos rodeiam, enquanto 

vivência interior e, simultaneamente, 

força que impele à acção. Como numa 

entrevista o Cardeal Tolentino Mendonça 

afirmou: “hoje, mais do que uma crise do 

crer, há uma crise do pertencer”. Na nos-

sa imperfeição, enquanto membros de um 

povo que caminha, a fé ajuda-nos a reno-

var a esperança. Sentindo que pertence-
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Dia Hora Intenções 

Terça 
2 

19:30 

- Lucinda Lopes Cerqueira, filho Agostinho e neto Filipe João - m. c. Família; 
- Joaquim Barbosa da Silva (aniv. fal), Esposa e Filhos - m. c. filha Maria (pg); 
- Francisco António Fernandes, Esposa, Filho e Familiares- m. c. filho José 
(pg); 
- António Lomelino Vicente, Pais e Irmãs - m. c. Esposa (pg); 
- XIIº Dia - António Pereira Dias - m. c. Família (pg). 

Quinta 
4 

19:30 

Eucaristia e Adoração. 
- Liga de Amigos e Vocações; 
- Familiares de Helena Esteves (4/15) (pg); 
- Agostinho Martins Marques Armada e Familiares - m. c. Esposa. 

Sexta 
5 

19:30 

- Irmãos vivos e falecidos do apostolado da Oração; 
- Familiares de Manuel Esteves (4/15) (pg); 
- IIº Aniv. - Maria Cândida Martins de Almeida, Marido e Familiares - m. c. 
Família. 

Sábado 
6 

19:15 
 

Igreja Paroquial: 
- João Dias Fernandes - m. c. Família; 
- Maria Gracinda Ferreira Pimenta Martins, João Ferreira Pimenta e Familia-
res - m. c. Família; 
- Maria Rita Vieira de Melo (2/11) - m. c. sobrinha Maria dos Prazeres de 
Melo Morais Oliveira (pg). 

 
 
 
 

Dom. 
7 
 
 
 
 

 
 

07:00 
 
 
 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo da Santíssima Trindade 
 
- Eucaristia 
 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- José Maria Gomes de Barros - m. c. Pessoa Amiga; 
- Manuel Martins de Sá (aniv. nas) e Familiares - m. c. Esposa (pg); 
- Delfina Rosa Dias (3/3) - m. c. Rol (pg); 
- Maria da Conceição Marques, Marido, Filhos e Familiares - filho César (pg); 
- Vº Aniv. - João Gonçalves Barreiro e Maria da Conceição de Barros - m. c. 
Família (pg); 
- Manuel Martins de Lima, Esposa, Pais, Rosalina Martins e Familiares e 
Familiares - m. c. Justa Pinto (pg). 


