
DOMINGO
Domingo X do Tempo Comum, 

Solenidade da Santíssima 
Trindade 

Ex 34, 4b-6. 8-9
2 Cor 13, 11-13

Jo 3, 16-18
SEGUNDA 

1 Reis 17, 1-6
Mt 5, 1-12

TERÇA
S. Efrém, diácono e doutor da 

Igreja
1 Reis 17, 7-16

Mt 5, 13-16
QUARTA

S. Anjo da Guarda de Portugal 
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou 

Ex 23,20-23a; Lc 2, 8-14
QUINTA

Solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo

Deut 8, 2-3. 14b-16a
1 Cor 10, 16-17

Jo 6, 51-58
SEXTA

Reis 19, 9a. 11-16
 Mt 5, 27-32

SÁBADO
Solenidade de S. António de 

Lisboa, presbítero e doutor da 
Igreja, Padroeiro principal da 

cidade de Lisboa, Padroeiro 
secundário de Portugal

Sir 39, 8-14 (gr. 6-11)
Mt 5, 13-19

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo XI do Tempo Comum

Ex 19, 2-6a
Rom 5, 6-11

Mt 9, 36 – 10, 8
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PA R Ó Q U I A

A Solenidade de hoje não é um convite a decifrar o mistério 
que se esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; 

mas um convite a contemplar o Deus que é amor, família, 
comunidade e que criou os homens 

para os fazer comungar nesse mistério de amor.
No Evangelho, João convida-nos a contemplar um Deus 
cujo amor pelos homens é tão grande, a ponto de enviar 
ao mundo o seu Filho único; e Jesus, o Filho, cumprindo o 

plano do Pai, fez da sua vida um dom total, até à morte na 
cruz, a fim de oferecer aos homens a vida definitiva. 

DEHONIANOS, 2020

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 3, 16-18

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 Unigénito 
de Deus»...

SALMO RESPONSORIAL 
Dan 3, 52.53.54.55.56
REFRÃO: 
Digno é o Senhor de louvor e de glória 
para sempre.

OFERTÓRIOS  Com o recomeço da celebração 
comunitária das Missas, volta a ser possível dedicar 
os ofertórios do primeiro fim-de-semana do mês 
à amortização da dívida contraída para construir a 
Igreja Paroquial.
Assim, essa intenção regressa neste fim-de-semana. 
Como sempre, a Paróquia conta com a generosidade 
dos Paroquianos.
Com as novas regras para evitar a propagação da 
pandemia, recordamos que os ofertórios são feitos 
agora à saída das missas. Bem-hajam.
PRIMEIRO SÁBADO  Três meses depois, 
retomamos no dia 06 de Junho a celebração 
do Primeiro Sábado, renovando o convite aos 
paroquianos para fazerem companhia a Nossa 
Senhora, rezando o terço antes da missa das 19h00.
Tal como em todas as Celebrações Litúrgicas nesta 
época de pandemia, é obrigatório o uso de máscara 
e o distanciamento de dois metros.
Local: Igreja São Francisco Xavier
Hora: 18h15
TERÇO DOS HOMENS  Com o recomeço das 
Celebrações Comunitárias, regressa também o Terço 
dos Homens, no dia 13 de Junho.
Será na Igreja Paroquial, a partir das 21h15, com as 
medidas de precaução necessárias, nomeadamente 
o uso obrigatório de máscara e o distanciamento 
social. Serão acolhidos todos os homens para rezar 
um terço meditado. Esta iniciativa de um grupo de 
Homens de Schoensttat, que se realiza no dia 13 de 
cada mês, responde ao pedido de Nossa Senhora 
em Fátima e testemunha a nossa Fé.
NOVO HORÁRIO SECRETARIADO PAROQUIAL  
O Secretariado Paroquial volta a estar de terça-feira 
a sexta-feira, das 16h00 às 19h00, e ao sábado, das 
10h00 às 13h00. 
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

NOVAS NORMAS PARA AS CELEBRAÇÕES 
LITÚRGICAS COMUNITÁRIAS A Conferência 
Episcopal Portuguesa divulgou oito dezenas de 
orientações para as celebrações no contexto da 
pandemia. Pode consultá-las no site. 
Em Resumo:
1. A igreja tem limite de número de participantes.  
Por favor, compreenda. 

2. Siga as indicações de entrada e saída. 

3. É obrigatório o uso de máscara, que só pode tirar 
na Comunhão.

4. Higienize as mãos à entrada da igreja.

5. Não toque nos puxadores das portas. 

6. O seu lugar foi marcado para garantir a distância 
de segurança.  Por favor, respeite.

7. Se sentir mal-estar levante a mão para que alguém 
do Grupo de Apoio o acompanhe.

8. As ofertas ocorrem à saída da igreja e não no 
momento do ofertório.

9. Na Comunhão respeite as distâncias assinaladas.

10. À saída da Missa não fique à porta da igreja.

Trindade Santíssima, Masaccio



TRINDADE: DEUS É COMUNHÃO, VÍNCULO, ABRAÇO
Ermes Ronchi , In “Avvenire”

O RELACIONAMENTO COM DEUS É GRATUITO, É UMA RELAÇÃO DE AMIZADE
Papa Francisco, Maio 2020

Espírito Santo, Gustave Doré

Os nomes de Deus sobre o monte são um mais belo 
do que o outro: o misericordioso e piedoso, o len-
to para a ira, o rico de graça e de fidelidade. Moisés 
subiu com esforço, duas tábuas na mão, e Deus des-
concerta-o e a todos os moralistas, escrevendo na-
quela rígida pedra palavras de ternura e de bondade.
Que chegam até Nicodemos, naquela noite de re-
nascimento. Deus amou tanto o mundo, que lhe deu 
o seu Filho. Estamos no versículo central do Evange-
lho de João, num espanto que renasce sempre pe-
rante palavras boas como o mel, tonificantes como 
uma caminhada junto ao mar, entre salpicos de mar 
e ar bom respirado a plenos pulmões: Deus amou 
tanto o mundo… e a noite de Nicodemos, e as nos-
sas, iluminam-se.

Jesus está a dizer ao fariseu medroso: o nome de 
Deus não é amor, é “muito amor”, Ele é “o muito-
-amante”. Deus, pela eternidade, considera o mundo, 
cada carne, mais importante que Ele próprio. Para 
me adquirir, perdeu-Se a Si mesmo. Loucura da cruz. 
Insanidade de Sexta-feira Santa. Mas por nós renasce: 
cada ser nasce e renasce do coração de quem o ama.

Experimentemos saborear a beleza destes verbos 
no passado: Deus amou, o Filho foi dado. Dizem não 
uma esperança (Deus amar-te-á se tu…), mas um 
facto seguro e adquirido: Deus já está aqui, impreg-
nou de Si o mundo, e o mundo d’Ele está embebido
Deixemos que os pensamentos absorvam esta ver-
dade belíssima: Deus já veio, está no mundo, aqui, 
agora, com muito amor. E repitamo-nos estas pala-
vras a cada despertar, a cada dificuldade, de cada vez 
que perdemos a confiança e se faz noite.

O Filho não foi enviado para julgar. «Eu não julgo!» 
. Que palavra explosiva, a repetir setenta vezes sete 
à nossa fé amedrontada! Eu não julgo, nem para 
sentenças de condenação nem para veredictos de 
absolvição.

Na Igreja, no início, houve tempos de paz, como o diz 
tantas vezes: a Igreja crescia em paz e o Espírito do 
Senhor difundia-se; tempos de paz! Houve também 
tempos de perseguição, começando com a perse-
guição de Estêvão; depois Paulo, perseguidor, con-
vertido e em seguida também perseguido... Tempos 
de paz, tempos de perseguição, e houve também 
tempos de perturbação. 

A ressurreição de Cristo não dissolveu a lei antiga, 
levando-a a uma plenitude ainda maior?” 
Dos doutores da Lei, Jesus dizia: «Ai de vós, escribas 
e fariseus, hipócritas, pois percorreis mares e terras 
para fazer um só prosélito; e, quando o conseguis, 
fazeis dele um filho do inferno duas vezes pior do 
que vós mesmos». Jesus diz mais ou menos isto 
no capítulo 23 de Mateus. Essas pessoas, que eram 
“ideológicas” mais do que “dogmáticas”, “ideológicas”, 
reduziam a Lei, o dogma, a uma ideologia: “Deve-se 
fazer isto, isso e aquilo”... Uma religião de prescrições, 
e com isto tiravam a liberdade do Espírito. E as pes-
soas que os seguiam eram rígidas, pessoas que não 
se sentiam à-vontade, que não conheciam a alegria 
do Evangelho. 
A perfeição do caminho para seguir Jesus era a rigi-
dez: “Há que fazer isto, isso, aquilo...”. Essas pessoas, es-
ses doutores “manipulavam” as consciências dos fiéis, 
e ou tornavam-se rígidos... ou iam embora.

Por esta razão, repito muitas vezes, a rigidez não é 
do Espírito bom, porque questiona a gratuidade da 
redenção, a gratuidade da ressurreição de Cristo. 
E isto é algo antigo: isto repete-se durante a história 
da Igreja. Pensemos nos pelagianos, nestes... nesses 
rígidos famosos. E também no nosso tempo vimos 
algumas organizações apostólicas que pareciam 
realmente bem constituídas, que funcionavam 
bem... mas todas rígidas, todas iguais umas às outras, 
e depois ficamos a saber da corrupção que havia 
dentro, até nos fundadores.

Onde há rigidez, não há Espírito de Deus, porque o 
Espírito de Deus é liberdade. E essas pessoas queriam 
dar passos, tirando a liberdade do Espírito de Deus e 
a gratuidade da redenção: “Para seres justificado, de-
ves fazer isto, isso e aquilo...”. A justificação é gratuita. 
A morte e a ressurreição de Cristo são gratuitas. Não 
se pagam, não se compram: são um dom! 

O caminho [o modo de proceder] é bom: os apósto-
los reúnem-se em concílio e no final escrevem uma 
carta que começa assim: «Na verdade, pareceu bem 
ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais incum-
bência alguma», e conferem estas obrigações mais 
morais, de bom senso: não confundir o cristianismo 
com o paganismo, com a abstenção da carne ofere-
cida aos ídolos, etc. E no final, os cristãos que estavam 
perturbados, reunidos em assembleia, receberam a 
carta e «quando a leram, alegraram-se pela exorta-
ção que ela infundia». Da perturbação à alegria. 

O espírito de rigidez leva-nos sempre à perturbação: 
“Mas será que fiz bem isto? Não o fiz bem?”. O es-
crúpulo. O espírito de liberdade evangélica leva-vos 
à alegria, porque foi precisamente isto que Jesus fez 
com a sua ressurreição: Ele trouxe alegria! O relacio-
namento com Deus, a relação com Jesus não é as-
sim, de “fazer coisas”: “Eu faço isto e tu dás-me aquilo”. 
Uma relação, digo eu - perdoai-me Senhor - comer-
cial: não! É gratuito, tal como é gratuita a relação de 
Jesus com os discípulos.

Peçamos ao Senhor que nos ajude a discernir entre 
os frutos da gratuidade evangélica e os frutos da rigi-
dez não evangélica, e que nos liberte de toda a per-
turbação daqueles que colocam a fé, a vida de fé sob 
as prescrições da casuística, as prescrições que não 
têm sentido. Refiro-me às prescrições que não têm 
sentido, não aos Mandamentos. 
Que nos liberte deste espírito de rigidez, o qual nos 
tira a liberdade.

Posso pesar os montes com a balança e o mar com a 
palma das mãos, mas o ser humano não o peso nem 
o meço. Salvar quer dizer alimentar de plenitude e, 
depois, conservar.

Deus conserva: este mundo e eu, cada pensamento 
bom, cada generosa fadiga, cada dolorosa paciência; 
nem um cabelo da vossa cabeça se perderá (Lucas 
21,38), nem sequer um fio de erva, nem sequer um 
fio de beleza desaparecerá no nada.

O mundo é salvo porque amado. Os cristãos não são 
aqueles que amam Deus, são aqueles que acreditam 
que Deus os ama, que pronunciou o seu «sim» ao 
mundo, antes que o mundo diga «sim» a Ele.

Festa da Santíssima Trindade: anúncio que Deus não 
é em Si mesmo solidão, mas comunhão, vínculo, 
abraço. Que nos alcançou, e liberta, e faz erguer em 
voo uma pulsão de amor.


