
SANTÍSSIMA TRINDADE   «Deus amou tanto o mundo…»   Ano A 

Quando sai uma convocatória somos invadidos pela curiosidade. 

Recorremos aos meios que estão ao nosso alcance e verificamos de fio-a-pavio, todos os nomes. 

Quando encontramos o nosso nome somos invadidos pela alegria. 

Anunciamos aos quatro cantos do mundo que fomos os escolhidos. 

Quando nos unimos àqueles que estão convocados somos invadidos pelo Amor. 

Mudamos o nosso caminho e somos, nesta terra, sinal de Vida! 

Temos muito que agradecer ao Nosso Deus, Nosso Pai e Senhor,  

por olhar para cada um de nós e criar-nos de uma forma livre. 

Só um Deus que ama a humanidade de uma forma infinita, até à morte e morte de Cruz,  

é digno de exaltação e glória para sempre. 

É Aquele Deus que nos une em comunhão fraterna, que nos oferece a Alegria, a Paz e o Perdão. 

É a Santíssima Trindade: O Pai, O Filho e O Espírito Santo! É Deus! 

Hoje a liturgia é Amor puro!  

Jesus revela a Nicodemos: 

«Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,  

mas para que o mundo seja salvo por Ele.» 

E, O Filho, também indica o que precisamos fazer: 

«Quem acredita n’Ele não é condenado…» 

Não há Amor maior! 

Nos dias de hoje, sentimos uma dificuldade acrescida para afirmar que Acreditamos em Jesus. 

Parece que temos vergonha em Acreditar nas Palavras dO Mestre e em tudo o que nos ensinou sobre O Criador. 

Quando temos de ultrapassar os maus momentos, esquecemos que O Cristo não nos deixa sós  

e não Acreditamos no Seu Espírito Consolador. 

Acredita!  

Não há uma explicação concreta para definir este Mistério do Deus que nos ama. 

Mas, será que conseguimos definir o que sentimos? 

Quantas vezes, não gostamos de alguém que nem conhecemos 

e outras vezes, amamos imensamente quem nem olha para nós? 

Acredita! 

Dúvidas… Desejos… Justificações… 

És Baptizado! És Cristão! És Filho de Deus!  

Estás Convocado! 

Acredita! 

AMA o Senhor Teu Deus!  

Sê Amor no mundo! 

  


