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DIOCESE DE HAMILTON BERMUDA 
P.O. Box HM 1191 EX Bermuda 

tel.:(441) 292-0607 

http://www.romancatholicbermuda.bm 

Dom Wes Spiewak, C.R. 

Bispo Católico da Bermuda 

Pe. Júlio, C.R. Vigário Episcopal Português 

Ministros da Comunhão Lurdes Faria José Benevides Margarida Rodrigues Natividade Correia 

Leitores  Sandra Bolarinho Sónia Franco   

Colectores  João Almeida Osvaldo Frias José Cunha José Marques 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa  23 de Junho de 2019 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850  

02/06/19: Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família*  

09/06/19: Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge  Moniz e Família* José Benevides e Família*  

16/06/19: José Oliveira e Família* José Marques e  Família* António Chibante e Família*  

23/06/19: Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e  Família* Fátima Pacheco e Família *  

30/06/19: Susana Cabral e família Natália Pacheco e Família* Margarida Rodrigues e  Família*  

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa 

16 de Junho: Zulmira Botelho, José Fernando Pimentel, António Araújo  

Pimentel e Angelina Furtado Botelho 

23 de Junho: Manuel Medeiros, Maria de Jesus Andrade, Maria do Rosário Medeiros,  

José de Medeiros, Agostinho Cabral, Maria da Conceição Cabral e João Carlos Frias 

Boletim Dominical Português 

«O horizonte trinitário de comunhão envolve-nos 

todos 

e estimula-nos a viver no amor e na partilha frater-

na, na certeza de que onde há amor, há Deus.» 

Hoje, festa da Santíssima Trindade, o Evangelho de 

são João apresenta-nos um trecho do longo discurso 

de despedida, pronunciado por Jesus pouco antes da 

sua paixão. Neste discurso Ele explica aos discípulos 

as verdades mais profundas que lhe dizem respeito; 

deste modo é traçada a relação entre Jesus, o Pai e o 

Espírito. Jesus sabe que está próximo da realização 

do desígnio do Pai, que se cumprirá com a sua morte 

e ressurreição; por isso deseja garantir aos seus que 

não os abandonará, porque a sua missão será dilatada pelo Espírito Santo. Haverá o Espí-

rito que prolongará a missão de Jesus, ou seja, que guiará a Igreja. 

Jesus revela em que consiste esta missão. Antes de mais o Espírito leva-nos a com-

preender muitas coisas que o próprio Jesus ainda tem para dizer (cf. Jo 16, 12). Não se 

trata de doutrinas novas ou especiais, mas de uma plena compreensão de tudo o que o 

Filho ouviu do Pai e que deu a conhecer aos discípulos (cf. v. 15). O Espírito guia-nos nas 

novas situações com um olhar dirigido a Jesus e, ao mesmo tempo, aberto aos eventos e 

ao futuro. Ele ajuda-nos a caminhar na história firmemente radicados no Evangelho e tam-

bém com fidelidade dinâmica às nossas tradições e costumes. 

16 16 16 DE JUNHO DE 201DE JUNHO DE 201DE JUNHO DE 201999———SANTÍSSIMA TRINDADESANTÍSSIMA TRINDADESANTÍSSIMA TRINDADE   (((ANO C)ANO C)ANO C) 

Santa Sé: Papa Francisco convoca núncios do mundo inteiro 
Jun 11, 2019 - 17:44 

Cidade do Vaticano, 11 jun 2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco convocou os representantes 
pontifícios de todo o mundo para uma reunião, de 12 a 15 de Junho, no Vaticano. 
“Já confirmaram a sua presença 103 representantes pontifícios, dos quais 98 núncios apostó-
licos e 05 observadores permanentes”, refere o portal de notícias VaticanNews. 
Pela terceira vez, o Papa Francisco convocou estes representantes pontifícios de todo o 
mundo para uma reunião no Vaticano porque deseja “consolidar a cadência trienal destes 
encontros, que já foram realizados em 2013 e 2016”. 
A missa de abertura será presidida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, no dia 

12 de Junho e no dia 13, os participantes vão ser recebidos em audiência pelo Papa, que 

lhes fará um discurso e para o último dia, 15 de Junho foram convidados também 46 núncios 

apostólicos aposentados. 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/santa-se-papa-francisco-convoca-nuncios-do-mundo-inteiro/  

O organista da Catedral de Santa Teresa, Martin Pastor, deseja alugar uma casa com dois ou três quar-

tos na região de US $ 3.000 a US $ 3.500 por mês - mobiliada ou não. Sua esposa e dois filhos se junta-

rão a ele no verão e ele precisa encontrar uma casa adequada o mais cedo possível.  

http://www.romancatholicbermuda.bm
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/santa-se-papa-francisco-convoca-nuncios-do-mundo-inteiro/
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Introdução ao espírito da Celebração 

Na Solenidade deste dia, o Senhor não nos convida a compre-

ender este mistério insondável de Um só Deus verdadeira em 

Três Pessoas distintas. Esperamos na misericórdia de Deus 

contemplá-lo em toda a esplendorosa beleza na eternidade. 

Manifesta-nos duas verdades consoladoras: Deus não é um Ser 

distante, isolado e incomunicável, mas uma comunhão de Três 

Pessoas na Verdade e no Amor. 

 

Primeira Leitura 

   

Provérbios 8, 22-31 

Eis o que diz a Sabedoria de Deus: 
22

«O Senhor me criou como 

primícias da sua actividade, antes das suas obras mais anti-

gas. 
23

Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes 

das origens da terra. 
24

Antes de existirem os abismos e de bro-

tarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. 
25

Antes 

de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nasci-

do; 
26

ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os 

primeiros elementos do mundo. 
27

Quando Ele consolidava os 

céus, eu estava presente; quando traçava sobre o abismo a li-

nha do horizonte, 
28

quando condensava as nuvens nas alturas, 

quando fortalecia as fontes dos abismos, 
29

quando impunha ao 

mar os seus limites para que as águas não ultrapassassem o 

seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, 
30

eu estava 

a seu lado como arquitecto, cheia de júbilo, dia após dia, delei-

tando-me continuamente na sua presença. 
31

Deleitava-me sobre 

a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos dos 

homens». 

Salmo Responsorial    Sl 8, 4-9 (R. 2a) 

   

Refrão:     COMO SOIS GRANDE EM TODA A TERRA, 

SENHOR, NOSSO DEUS! 

  

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 

a lua e as estrelas que lá colocastes, 

que é o homem para que Vos lembreis dele, 

o filho do homem para dele Vos ocupardes? 

  

Fizestes dele quase um ser divino, 

de honra e glória o coroastes; 

destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, 

tudo submetestes a seus pés: 

  

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 

e até os animais selvagens, 

as aves do céu e os peixes do mar, 

tudo o que se move nos oceanos. 

  

Segunda Leitura 

  

Romanos 5, 1-5 

Irmãos: 
1
Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com 

Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
2
pelo qual temos acesso, 

na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, 

apoiados na esperança da glória de Deus. 
3
Mais ainda, gloriamo

-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação 

produz a constância, 
4
a constância a virtude sólida, a virtude 

sólida a esperança. 
5
Ora a esperança não engana, porque o 

amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 

Santo que nos foi dado. 

Aclamação ao Evangelho        cf. Ap 1, 8 

  

ALELUIA 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

ao Deus que é, que era e que há-de vir.  

Evangelho 

  

São João 16, 12-15 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 12«Tenho ainda mui-

tas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender ago-

ra. 13Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade 

plena; porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido 

e vos anunciará o que está para vir.14Ele Me glorificará, porque recebe-

rá do que é meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai tem é meu. Por 

isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará». 

  

O Cantinho do Bispo:  Meus queridos irmãos 

Hoje gostaria de mencionar um missionário espanhol 
barbaramente assassinado na República Centro-Africana 
há algumas semanas. Ela foi decapitada e seu corpo foi 

terrivelmente mutilado. 
 
A irmã Inês Nieves Sancho tinha 77 anos e pertencia à Congregação 
das Filhas de Jesus. Na África, ela passou a maior parte de sua vida 
ensinando meninas a cortar e costurar. Seus superiores pediram re-
petidamente que ela voltasse para a Europa, mas ela sempre respon-
dia que permaneceria com seu povo pelo tempo que precisassem 
dela. Torturadores não identificados invadiram seu quarto à noite e 
arrastaram-na para o quarto onde ela ensinava costura. Não se sabe 
por que razões eles a assassinaram de forma tão macabra ou porque 
mutilaram seu corpo. Acredita-se que pode ser porque a Missão esta-
va lutando contra o tráfico humano relacionado à colecta de órgãos. 
 
O Papa Francisco, em uma audiência na quarta-feira, disse: "Eu gosta-
ria de mencionar hoje Irmã Inês, de 77 anos, professora de meninas 
pobres por muitas décadas, barbaramente assassinada na República 
Centro-Africana em um lugar onde ela ensinou costura a outras mu-
lheres onde ofereceu a sua vida por Jesus, servindo aos pobres. " 
 
Não pareceu ser digno de referência nos noticiários e é por isso que 
decidi dedicar minha reflexão a essa mulher corajosa. Por favor, faça 
uma oração por sua alma. Além disso, tenho a impressão de que há 
uma espécie de permissão silenciosa para matar cristãos no nosso 
mundo. Eu não concordo com isto. 
 
Tenha uma semana inspiradora, frutífera com boas pala-
vras e acções. 
Bspo Wes. 
 


