
DOMINGO
Domingo XI do Tempo 
Comum, Solenidade da 
Santíssima Trindade 
Prov 8, 22-31
Rom 5, 1-5
Jo 16, 12-15
SEGUNDA
2 Cor 6, 1-10
Mt 5, 38-42 
TERÇA
2 Cor 8, 1-9
Mt 5, 43-48 
QUARTA
S. Romualdo, abade 
2 Cor 9, 6-11
Mt 6, 1-6. 16-18 
QUINTA
Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo 
Gen 14, 18-20
1 Cor 11, 23-26
Lc 9, 11b-17 
SEXTA
S. Luís Gonzaga, religioso
2 Cor 11, 18. 21b-30
Mt 6, 19-23 
SÁBADO
S. Paulino de Nola, bispo, 
S. João Fisher, bispo, 
e S. Tomás More, mártires 
2 Cor 12, 1-10
Mt 6, 24-34 
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XII do Tempo 
Comum  
Zac 12, 10-11; 13,1
Gal 3, 26-29
Lc 9, 18-24
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1100CONFERÊNCIA VICENTINA  Neste fim-de-
-semana, há peditório no final das Missas a 
favor da Conferência Vicentina. Obrigado por 
ajudarem quem ajuda os que mais necessitam, 
na nossa Paróquia.

FESTA DA FAMÍLIA  A Pastoral Familiar do 
Patriarcado de Lisboa convida todas as famí-
lias a participar em mais uma edição da Festa 
da Família, neste Domingo, entre as 10h00 e 
as 17h30, no Parque da Quinta das Conchas, 
Lisboa (Lumiar). A Festa da Família pretende 
ser um dia festivo de celebração e encontro 
entre as famílias da Diocese de Lisboa e o seu 
Bispo, o Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente. 
O objectivo desta jornada é celebrar a família 
e sensibilizar a Igreja e a sociedade para a im-
portância da família como célula fundamental 
da sociedade. Há várias actividades para todas 
as famílias: percursos de oração, animação mu-
sica e feira familiar, entre outras, bem como a 
celebração dos Jubileus Matrimoniais durante 
a Eucaristia, presidida pelo Cardeal Patriarca, D. 
Manuel Clemente.

XAVIERINHOS E FOLHA INFORMATIVA - 
Com o termo das actividades da Catequese, 
os Xavierinhos interrompem a sua publicação, 
retomando em finais de Setembro, com o re-
começo da Catequese.

Também a Folha Informativa, como é habitual, 
suspende a sua publicação nos meses de Ju-
lho e de Agosto, a  partir  do fim-de-semana 
de 29-30 de Junho. Até Setembro, todas as no-
tícias podem ser consultadas no site da Paró-
quia (www.paroquisasfxavier.org).

TRONOS DE SANTO ANTÓNIO A nossa Pa-
róquia apresenta-se com dois tronos (Igreja 
Paroquial e Igreja de Caselas) ao Concurso de 
Tronos e Figuras de Santo António. As imagens 
podem ser vistas no site.

PA R Ó Q U I A

Diego Velasquez, Coroação da Virgem Maria

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 20, 19-23Jo 16, 12-15

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, 
mas não as podeis compreender agora. Quan-
do 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. Ele Me glorificará, 
porque receberá do que é meu e vo-lo anun-
ciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos 
disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará».

Comentário Dehonianos: o Espírito ensinar-
-vos-á a entender a nova ordem que se segue 
à cruz e à ressurreição e a discernir, a partir das 
circunstâncias concretas diante das quais a 
vida vos vai colocar, como proceder para con-
tinuar fiel às minhas propostas

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 8, 4-9
REFRÃO: Como sois grande em toda a terra, 
Senhor, nosso Deus!

CORPO DE DEUS Na próxima quinta-feira, 
dia 20 de Junho, celebramos a Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Por esse 
motivo, a Missa de quarta-feira às 18h30 será 
vespertina. Os horários das Missas na quinta-
-feira serão os de Domingo: 10h30 em Caselas, 
12h00 e 18h30 na Igreja Paroquial.

Dinheiros para a igreja

Quiosque - 104,88 €

Caixas - 21,91 €

Donativos - 250,00 €

Na sua humildade dócil, a Virgem Maria fez-se serva 
do Amor divino:  acolheu a vontade do Pai 

e concebeu o Filho por obra do Espírito Santo. 
Nela o Todo-Poderoso construiu para si um templo 

digno dele, fazendo do mesmo 
o modelo e a imagem da Igreja, mistério 

e casa de comunhão para todos os homens.  
PAPA BENTO XVI, 2009



A TRINDADE, ESPELHO DO NOSSO CORAÇÃO PROFUNDO
Ermes Ronchi, Avvenire

O ESPÍRITO SANTO: DOIS TEXTOS
José Tolentino de Mendonça

Os termos que Jesus escolhe para falar da 
Trindade são nomes de família, de afecto: Pai 
e Filho, nomes que abraçam, que se abraçam. 
Espírito é nome que diz respiração: cada vida 
volta a respirar quando se sabe acolhida, toma-
da de cuidado, abraçada.
No princípio de tudo é colocada uma relação, 
um laço. E se nós somos feitos à sua imagem 
e semelhança, então a narrativa de Deus é ao 
mesmo tempo narrativa do ser humano, e o 
dogma não permanece uma doutrina fria, mas 
traz-me toda uma sabedoria do viver.
Coração de Deus e do ser humano é a relação: 
é por isso que a solidão me pesa e atemoriza, 
porque é contra a minha natureza. 
É por isso que quando amo ou encontro ami-
zade fico bem, porque sou de novo à imagem 
da Trindade.
Na Trindade é colocado o espelho do nosso 
coração profundo e do sentido último do uni-
verso. No princípio e no fim, origem e cume do 
humano e do divino, está o laço de comunhão.
Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu 
Filho... 
Nestas palavras João encerra o porquê último 
da incarnação, da cruz, da salvação: assegura-
-nos que Deus na eternidade não faz outra 
coisa senão considerar cada homem e cada 
mulher mais importante que Ele próprio. 
No Evangelho o verbo amar traduz-se sempre 
com um outro verbo concreto, prático, forte, 
o verbo dar (não há maior amor do que dar a 
própria vida). 
Amar não é um facto sentimental, não equivale 
e emocionar-se ou a enternecer-se, mas a dar, 
um verbo de mãos e de gestos.
Deus não enviou o Filho para condenar o mun-

do, mas para que o mundo seja salvo. 
Salvo do único grande pecado: o desamor. Je-
sus é o curador do desamor (V. Fasser). O que 
explica toda a história de Jesus, o que justifica 
a cruz e a Páscoa não é o pecado do homem, 
mas o amor pelo homem; não algo a tirar à 
nossa vida, mas algo a acrescentar: porque 
quem quer que acredite tenha mais vida.
Deus amou tanto o mundo... E não apenas os 
seres humanos, mas o mundo inteiro, terra e 
colheitas, plantas e animais. (...)
Diante da Trindade sinto-me pequeno mas 
abraçado, como um bebé: abraçado dentro de 
um vento em que navega toda a criação e que 
tem por nome amor.

Na tradição cristã, há a consciência que o dis-
curso sobre a Trindade nos obriga a trocar as 
palavras por balbucios. Agostinho de Hipona, 
por exemplo, demorou dezasseis anos a con-
cluir o seu Tratado “De Trinitate”, e ele próprio 
confessa, com algum humor: «Ainda jovem, dei 
início à escrita destes livros: só na velhice dei-os 
a público».

Em todos os «segundos nascimentos», sempre 
que a vida nos impele a um recomeço, seja a 
partir de feridas e perdas, seja a partir de en-
contros e esperanças, o «esquema trinitário» 
é-nos imprescindível. «A nossa solidão só pode 
ser curada quando expressa criativamente e 

quando ajudada por alguma outra pessoa, que 
cria assim uma situação triangular. Somos dois, 
conversamos: o terceiro é a palavra. A palavra, 
que vem sempre de outro, prova que somos 
três».
Não se entende o mistério da Santíssima Trin-
dade, nem o da nossa Humanidade, sem pen-
sarmos no que é a amizade. Simone Weil (cujo 
lastro é tão patente neste texto de Ronchi) 
explicita-o assim: «A amizade pura é uma ima-
gem da amizade original e perfeita que é a da 
Trindade e que é a própria essência de Deus. É 
impossível que dois seres humanos sejam um 
e, não obstante, respeitem escrupulosamente 
a distância que os separa, se Deus não estiver 
presente em cada um deles. O ponto de en-
contro das paralelas está no infinito.»
Um amigo, por definição, é alguém que cami-
nha a nosso lado, mesmo se separado por mi-
lhares de quilómetros ou por dezenas de anos. 
O longe e a distância são completamente rela-
tivizados pela prática da amizade. De igual ma-
neira, o silêncio e a palavra. Um amigo reúne 
estas condições que parecem paradoxais: ele é 
ao mesmo tempo a pessoa a quem podemos 
contar tudo e é aquela junto de quem pode-
mos estar longamente em silêncio, sem sentir 
por isso qualquer constrangimento. A amizade 
cimenta-se na capacidade de fazer circular o re-
lato da vida, a partilha das pequenas histórias, a 
nomeação verbal do lume mais íntimo que nos 
alumia. A amizade é fundamentalmente uma 
grande disponibilidade para a escuta, como 
se aquilo que dizemos fosse sempre apenas a 
ponta visível de um maravilhoso mundo inte-
rior e escondido, que não serão as palavras a 
expressar.


