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PA R Ó Q U I A

Neste dia é quase inevitável não olhar para Maria, 
Tua mãe, como um caminho já feito para Deus. 

Toda a vida de Maria foi esse abrir um caminho para 
podermos seguir, para podermos passar. 

Maria esse alguém que sempre quis intervir por nós 
e indicar o caminho para que onde esteja o seu Filho 

estejamos nós também.
A proposta de Deus a Maria continua a ser uma proposta 

actualizada, também para mim hoje. Deus hoje quer 
precisar de mim, como precisou de Maria para fazer este 

intercâmbio entre o céu e a terra.
VERBUM DEI

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 14, 1-12

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em 
Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu 
Pai há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos 
teria dito que vou preparar-vos um lugar? Quando Eu 
for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos 
levar comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós 
também. Para onde Eu vou, conheceis o caminho». 
Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde 
vais: como podemos conhecer o caminho?». 
Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me 
conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas 
desde agora já O conheceis e já O vistes». 
Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos 
basta». Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que 
estou convosco e não Me conheces, Filipe? Quem 
Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o 
Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está 
em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as digo 
por Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo em 
Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no 
Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos pelas 
minhas obras. Em verdade, em verdade vos digo: 
quem acredita em Mim fará também as obras que 
Eu faço e fará obras ainda maiores, porque Eu vou 
para o Pai».

Carlo Crivelli, Anunciação

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19
REFRÃO: 
Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.

ATENDIMENTO PESSOAL, CONFISSÕES E 
COMUNHÃO INDIVIDUAL A celebração do 
Sacramento da Reconciliação e a distribuição 
individual da Comunhão já foram retomadas na 
nossa Paróquia, mediante marcação prévia. Para isso, 
os paroquianos devem contactar o Secretariado 
(210966989) e manifestar o desejo de um encontro 
com os sacerdotes, deixando um número de telefone, 
para o qual serão posteriormente contactados 
com a indicação de dia e hora. O contacto deve 
ser feito dentro do horário de funcionamento do 
Secretariado, o qual, a partir desta data, passa a ser 
o seguinte:
•  3ª a 6ª feira – das 16h00 às 18h00
•  Sábado – 10h00 às 12h00
Também pode ser utilizado o correio electrónico 
(sfxavier@paroquiasfxavier.org) para efectuar um 
pedido de marcação, não esquecendo igualmente 
a indicação de um número de contacto telefónico 
para resposta.
NOVO HORÁRIO DO SECRETARIADO 
PAROQUIAL   O Secretariado Paroquial volta a 
estar aberto de terça-feira a sexta-feira, das 16h00 às 
18h00, e ao sábado, das 10h00 às 12h00. Contudo, 
pedimos que sejam evitadas as deslocações 
presenciais, privilegiando-se o contacto telefónico 
naquele horário e sobretudo o recurso ao email  
sfxavier@paroquiasfxavier.org.
A Igreja vai estar aberta naquele horário.
CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 
para as seguintes contas bancárias:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06
BANKINTER  – PT50 0269 0113 0020  0516 481 49
TRANSMISSÕES EUCARISTIA O Patriarcado 
de Lisboa disponibiliza no endereço https://www.
patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10407 
informação actualizada sobre os horários das 
celebrações litúrgicas que são transmitidas 
diariamente.



O ÚNICO CAMINHO POSSÍVEL É DAR A VIDA POR AMOR
Papa Bento XVI, 2009

ESCUTAR OS JOVENS
Enzo Bianchi , In Monastero di Bose

Odilon Redon, Calvário

Amigos que me escutais, o futuro é Deus. «Ele enxu-
gará todas as lágrimas dos olhos; nunca mais haverá 
morte, nem luto, nem gemidos nem dor, porque o 
mundo antigo desapareceu». 
(...) «Deus, quando Se levantará para renovar todas 
as coisas?» A resposta de Jesus é a mesma que Ele 
deu aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso 
coração. Se acreditais em Deus, acreditai também 
em Mim. Em casa de meu Pai, há muitas moradas. Se 
assim não fosse, Eu vos teria dito, pois vou preparar-
-vos um lugar». 
Mas vós, queridos jovens, insistis: «De acordo! Mas 
quando sucederá isto?» A idêntica pergunta feita pe-
los apóstolos, Jesus respondeu: «Não vos compete 
saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou 
com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, 
a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis 
minhas testemunhas (…) até aos confins do mun-
do». Reparai que Jesus não nos deixa sem resposta; 
diz-nos claramente uma coisa: a renovação começa 
dentro; sereis dotados de uma força do Alto. A força 
dinâmica do futuro está dentro de vós.
Está dentro… como? Como a vida está dentro de 
uma semente: assim o explicou Jesus, numa hora 
crítica do seu ministério. Este começara com grande 
entusiasmo, pois a gente via os doentes curados, os 
demónios expulsos, o Evangelho anunciado; mas, 
quanto ao resto, o mundo continuava como antes: 
os romanos dominavam ainda; a vida era difícil no 
dia-a-dia, apesar destes sinais, destas lindas palavras. 
E o entusiasmo foi esmorecendo, até ao ponto de 
muitos discípulos abandonarem o Mestre, que pre-
gava mas não mudava o mundo.
E todos se interrogavam: Afinal que vale esta mensa-
gem? Que traz este Profeta de Deus? Então Jesus fa-
lou de um semeador que semeia no campo do mun-
do, explicando que a semente é a sua Palavra, são 
as curas realizadas: verdadeiramente pouca coisa, se 
comparada com as enormes carências e dificuldades 
da realidade de todos os dias. E todavia na semente 
está presente o futuro, porque a semente traz em 

si o pão de amanhã, a vida de amanhã. A semente 
parece quase nada, mas é a presença do futuro, é 
promessa já presente hoje; quando cai em terra boa, 
frutifica trinta, sessenta e até cem vezes mais.
Meus amigos, vós sois uma semente lançada por 
Deus à terra, que traz no coração uma força do Alto, 
a força do Espírito Santo. 
Mas, para passar da promessa de vida ao fruto, o úni-
co caminho possível é dar a vida por amor, é morrer 
por amor. Foi o próprio Jesus que o disse: «Se a se-
mente, caindo na terra, não morrer fica ela só; mas, se 
morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-
-la-á, e quem neste mundo perde a sua vida conser-
vá-la-á para a vida eterna». Assim falou Jesus, e assim 
o fez: a sua crucificação parece o falhanço total, mas 
não! Jesus, animado pela força de «um Espírito eter-
no, ofereceu-Se a Si mesmo a Deus como vítima sem 
mancha». E deste modo, caindo em terra, Ele pôde 
dar fruto o tempo todo e em todos os tempos. E aí 
tendes o novo Pão, o Pão da vida futura, a Santíssima 
Eucaristia que nos alimenta e faz desabrochar a vida 
trinitária no coração dos homens.
Jovens amigos, sementes dotadas com a força do 
mesmo Espírito eterno, desabrochai ao calor da Eu-
caristia, onde se realiza o testamento do Senhor: Ele 
dá-Se a nós, e nós respondemos dando-nos aos ou-
tros por amor d’Ele. Tal é o caminho da vida; mas só 
o podereis percorrer graças a um constante diálogo 
com o Senhor e um verdadeiro diálogo entre vós.  
A cultura social predominante não vos ajuda a viver 
nem a Palavra de Jesus nem o dom de vós mesmos a 
que Ele vos convida segundo o desígnio do Pai. Que-
ridos amigos, a força está dentro de vós, como o esta-
va em Jesus que dizia: «O Pai que está em Mim, é que 
faz as obras. (…) Aquele que acredita em Mim fará 
também as obras que Eu faço; e fará obras maiores 
do que estas, porque Eu vou para o meu Pai». 
Por isso, não tenhais medo de tomar decisões defi-
nitivas. Generosidade não vos falta, mas, perante o 
risco de se comprometer para uma vida inteira quer 
no matrimónio quer numa vida de especial consa-

Para os jovens, a palavra “Deus” tornou-se agora estra-
nha e não substituível por um “sagrado” ou um “divi-
no” forjado por nós e pelas nossas angústias. 
Estou convencido de que essa estranheza da palavra 
Deus é, na verdade, um chamamento a ser verdadei-
ramente cristão, na prática de caminhar para Deus 
somente através de Jesus Cristo: «Ninguém pode ir 
ao Pai, Deus, senão por Mim!» (cf. João 14, 6). 
É urgente, então, “fazer ver” Jesus Cristo aos jovens: 
assim se abrirá o caminho para ir ao Pai, a Deus. 
Hoje, ou se faz ver Jesus com acções, comporta-
mentos, estilos, palavras, ou estamos condenados a 
tornar a esperança do Evangelho estranha às novas 
gerações.

Os jovens - e posso afirmar isto graças à minha lon-
ga experiência - são sempre sensíveis a Jesus Cristo, 
estão intrigados pela sua humanidade, são sempre 
tocados pela escuta atenta do Evangelho. 
Este é hoje o caminho a seguir sem medo: Jesus Cris-
to é aquele que com o Evangelho dá plenitude à vida 
humana, é Ele quem dá a possibilidade a um jovem 
de sentir-se gratificado por existir como existe. Jesus 
Cristo é quem põe vida na vida porque é Ele o Evan-
gelho, a boa notícia que dá sentido à vida! 
Jesus Cristo é o “caminho” para ir a Deus: nesta jor-
nada é dado reconhecer também o seu corpo que 
é a Igreja.

Jesus Cristo traçou-nos o caminho porque nos ensi-
nou a viver neste mundo como seres humanos dig-
nos desse nome e deu-nos, com a sua ressurreição, a 
esperança do amor que vence a morte.

gração, sentis medo: «O mundo vive em contínuo 
movimento e a vida está cheia de possibilidades. Po-
derei eu dispor agora da minha vida inteira, ignoran-
do os imprevistos que me reserva? Não será que eu, 
com uma decisão definitiva, jogo a minha liberdade 
e me prendo com as minhas próprias mãos?» Tais são 
as dúvidas que vos assaltam e que a actual cultura 
individualista e hedonista aviva. (...)
Eu digo-vos: Coragem! Ousai decisões definitivas, 
porque na verdade são as únicas que não destroem 
a liberdade, mas lhe criam a justa direcção, possibili-
tando seguir em frente e alcançar algo de grande na 
vida. Sem dúvida, a vida só pode valer se tiverdes a 
coragem da aventura, a confiança de que o Senhor 
nunca vos deixará sozinhos. 


