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1. Introdução

Festa da Santíssima Trindade. O 
papa Bento XVI titula e inicia a sua en-
cíclica com esta verdade proclamada 
pelo discípulo João: Deus é amor. Pro-
vavelmente nunca o mundo e o ser 
humano foram tão carentes de amor 
como no mundo atual. Hoje o amor 
está prisioneiro do prazer dos senti-
dos e tem dificuldade em compreen-
der a grandeza do amor de Deus que 
é dádiva, entrega incondicional, pois 
o ser humano precisa dos outros 
seres para se realizar.

“No Cântico dos Cânticos encontra-
mos todo o dinamismo do amor, da 
beleza física e da sedução que os 
místicos, e entre eles João da Cruz 
e Teresa de Ávila, transferem para o 
amor entre a pessoa e Deus, até ao 
ponto idealizarem entre o humano 
e o divino um sublime “matrimónio 
espiritual”, inexplicável na lógica hu-
mana, mas compreensível na lógica 
divina” (Frei Patrício). Neste Deus 
que é família, que é comunidade, há 
uma interação entre as três pessoas 
divinas e as suas criaturas. Os textos 
desta Solenidade mostram-nos esta 
realidade de uma forma sublime. 

2. LeItura I 
ex 34,4b-6.8-9

Leitura do Livro do Êxodo. Naqueles 
dias, Moisés levantou-se muito cedo 
e subiu ao monte Sinai, como o Se-
nhor lhe ordenara, levando nas mãos 
as tábuas de pedra. O Senhor desceu 
na nuvem, ficou junto de Moisés, que 
invocou 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 encon-
trei, 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 perdoa-
reis os nossos pecados e iniquidades 
e fareis de nós a vossa herança».

2.1 Comentário
É surpreendente a atitude do povo 
de Deus. Quando Moisés vive uma 
experiência única em companhia do 
Deus da aliança, o povo constrói um 
ídolo pelas mãos de Aarão. É então 
que vem a revelação do Deus amor, 
obtido pela prece de Moisés.

Deus perdoa ao Seu povo, apesar 
do pecado gravíssimo e mostra-lhe 
que quer ter com ele uma relação 
privilegiada. «O Senhor, o Senhor é 
um Deus clemente e compassivo, 
sem pressa para Se indignar e cheio 
de misericórdia e fidelidade». S. João 
será mais explícito: “Deus é amor, e 
quem permanece no amor permane-
ce em Deus e Deus nele” (Jó 4,16). 

3. SaLmo reSponSorIaL 
dan 3,52-256

Este cântico de Daniel expressa a 
grandeza de Deus ao recordar a 
relação que Deus tem com o seu pro-
jeto criador. É o inefável, o invisível, o 
transcendente, o inconcebível para o 
homem que é exaltado. Deus fez-se 
homem mas ficou presente pela 
Sua epifania, pelo deslumbramento 
da Sua apresentação à Sua criatura. 
Dizia São Gregório de Niza que “só 
pela admiração se pode compreen-
der algo”. 

4. LeItura II 
2 Cor 13,11-13

Leitura da Segunda Epístola do após-
tolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos: 
Sedes 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 santos vos saúdam. A graça do 
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 
e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.



4.1 Comentário. 
Um Deus que transforma o ser 
humano. “Neste dia da Trindade, a 
Igreja quis escolher para segunda 
leitura um texto muito pequenino, 
mas altamente significativo. Quem se 
deixa possuir por Deus transforma-se 
completamente: cultiva a alegria, pro-
cura a perfeição, vive o amor fraterno 
e abre--se totalmente à comunhão 
plena na comunidade cristã. É o ho-
mem novo, o homem do Evangelho, 
o homem da verdade, da justiça e da 
paz. Agradecido a Deus Pai, vivendo 
em comunhão com Cristo, deixan-
do-se possuir pelo Espírito Santo, o 
cristão celebra o mistério da Santíssi-
ma Trindade” (Feytor Pinto).

5. evangeLho 
Jo 3,16-18

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João. Naquele 
tempo, 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 condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigéni-
to de Deus».

5.1 Comentário
Neste texto do Evangelho vemos a 
loucura do amor de Deus. “Porque 
Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo 
por Ele”. «Ó abismo de riqueza e 
sabedoria e conhecimento de Deus! 
Como são insondáveis os seus juízos 
e impenetráveis os seus caminhos! 
[...] Porque d’Ele, por Ele e para Ele são 
todas as coisas. A Ele a glória pelos 
séculos, Ámen!» (Rm11,33 e 36). A 
Igreja, ao consagrar um Domingo à 
Santíssima Trindade, quer ajudar-nos 
à descoberta de Deus, a fim de que a 
nossa vida, vivida na “graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai e 
na comunhão do Espírito Santo, seja 
um sinal do amor de Deus para os 
nossos irmãos”. O Espírito Santo reú-
ne-nos a todos no amor divino. Esta 
corrente de amor faz-nos ultrapassar 
todas as dificuldades e progredir 
numa vida de união com Jesus e no 
amor que vem do Pai. 

6. medItação

Quando pensamos na Santíssima 
Trindade vem-nos à mente a forma 
de mistério. Porém, a liturgia de hoje



leva-nos para a dimensão do amor. Deus é amor. O Pai, o Filho e o Espírito San-
to são um só, porque Deus é amor: o Pai dá tudo ao Filho, o Filho recebe tudo 
do Pai e o Espírito Santo é como o fruto deste amor recíproco entre o Pai e o 
Filho. Os textos a meditar neste dia falam-nos muito do amor. Podemos dizer 
que celebramos a festa de Deus amor. No evangelho encontramos um início 
descritivo e narrativo maravilhoso sobre o que é o amor. Jesus, pela pedago-
gia das parábolas, introduz-nos no mistério do amor vivencial. “Basta lembrar e 
reler com atenção a parábola do bom samaritano para compreender em que 
consiste amar o próximo: romper todos os preconceitos, estender a mão ao 
necessitado, pagar suas despesas, cuidar de suas feridas, amá-lo porque nele 
está pre-sente a imagem de Deus. E a dialética que Jesus usa com o doutor 
da lei não deixa saída para tangentes e para caminhos que não sejam claros e 
compreensíveis: “Vai e faz a mesma coisa!” (Frei Patricio)

7. oração

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, oceano de amor, eu Vos adoro. Paradoxo de 
amor, animais os santos no caminho da santidade e dais à terra sementes de 
vida nova, coloridas pela graça que nos vem de vós. Vós nos amastes por pri-
meiro e nos atraís a Vós com uma força maior do que o nosso pecado. Ensi-
nai-nos a amar, a ser apóstolos no fazer o bem enquanto esperamos um dia 
encontrar-nos convosco na eternidade sem fim. Ámen. 

8. ContempLação 
Se o ser homem significa essencialmente relação com Deus,

então é claro que lhe incumbe falar com Deus e escutá-l’O.
Bento XVI

O sol e o dia brilham mas sem ti
Talvez não sejam mais o sol e o dia.

O sol e o dia agora
Estão lá onde o teu sorriso mora

E não aqui.

Como quem colhe flores tu serena
Vais colhendo sem chorar a nossa pena
Olhas por nós sem mágoa nem saudade

E o céu azul, a luz, as Primaveras
Habitam na perfeita claridade

Em que nos esperas.
Sophia de Mello Breyner Andresen


