
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram 
para a Galileia, em direcção ao monte que Jesus 
lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; 
mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-
Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no 
Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o 
que vos mandei. Eu estou sempre convosco 
até ao fim dos tempos».

AS FAMÍLIAS DE CRISTO 
Américo Pereira, Universidade Católica Portuguesa, 2016

Para o crente, toda a família que seja possível 
constituir segundo o modo mundano do 
tempo tem de ter a marca absoluta da 
Santíssima Trindade, precisamente como dom 
absoluto de amor, de acto em prol do bem de 
esse que se ama. 
É infinito o amor com que o Pai ama o Filho 
e é infinito o amor com que o Filho ama o 
Pai. Este amor é tão absolutamente poderoso 
que se constitui como uma outra pessoa, o 
Espírito Santo. É esta relação eterna e infinita 
em acto que constitui a Santíssima Trindade 
e é por esta ser o absoluto do acto de amor 
caritativo, isto é, de pura dádiva, que pode ser 
e é o paradigma de toda a familiaridade.

Cristo teve uma família humana: saiu da matriz 
carnal de uma Mulher, bebeu o leite de seus 
seios, começou a viver no e do seu colo; neste 
foi velado após a morte, reencontrando o 
cadáver o colo e o seio amado de onde saiu e 
se nutriu, num último adeus à fonte carnal de 
tão grande milagre, assim o santificando uma 
última vez. Maria, chão sagrado, perfeita Mãe.

Mas José não foi menos perfeito Pai, ainda 
que adoptivo, sobretudo porque adoptivo, 
superando o odioso egoísmo da posse e da 
estreiteza do «sangue», fazendo em espiritual 
amor o que a matéria nunca pode, ao educar 
paternalmente Esse que recebeu não como 
se fora seu filho, mas como seu filho, assim o 
apropriando.
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A festa de hoje convida-nos a deixarmo-nos fascinar mais uma vez 
pela beleza de Deus; beleza, bondade e verdade inesgotável. Mas 
também humilde, próxima, que Se fez carne para entrar na nossa 
vida, na nossa história, para que cada homem e mulher possa 
encontrá-la e ter a vida eterna. E isto é fé: acolher a Deus-Amor que 
Se doa em Cristo, deixar-se encontrar por Ele e confiar n’Ele.
Esta é a vida cristã. Amar, encontrar Deus, procurar Deus; e Ele nos 
procura primeiro, Ele nos encontra primeiro
PAPA FRANCISCO, 2020

EVANGELHO DESTE DOMINGO
MT 28, 16-20

Trindade, Rublev

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  32 (33), 4-5.6.9.18.19.20.22 
REFRÃO: 
Feliz o povo que o Senhor escolheu 
para sua herança.

CONTRIBUTOS Podem ser feitos directamen-
te para a seguinte conta bancária: SANTANDER 
PT50 0018 0003 4942 2140 020 06
OFERTÓRIOS No próximo fim-de-semana de 
05- 06 de Junho, o primeiro do mês, os ofertó-
rios das Missas destinam-se a amortizar a dívida 
contraída com a construção da Nova Igreja.
Recordamos que, devido à situação de pande-
mia, os ofertórios realizam-se à saída das missas. 
Sede generosos, como sempre.
FERIADO DO CORPO DE DEUS Na próxima 
quinta-feira, dia 03 de Junho, festejamos a Sole-
nidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, 
feriado religioso. Por esse motivo, a Missa das 
19h00 de quarta-feira será Missa vespertina. 
Na quinta-feira haverá Missas nos horários habi-
tuais dos Domingos: 10h30 em Caselas, 12h00 e 
19h00 na Igreja Paroquial.
PROFISSÃO DE FÉ Neste Domingo, pelas 
16h00, 19 jovens do 6º e 7º Catecismos fazerem 
a sua Profissão de Fé.

PA R Ó Q U I A  SÃO FRANCISCO XAVIER1183



Os nomes de Deus sobre o monte são um mais belo 
do que o outro: o misericordioso e piedoso, o lento 
para a ira, o rico de graça e de fidelidade. Moisés subiu 
com esforço, duas tábuas na mão, e Deus desconcer-
ta-o e a todos os moralistas, escrevendo naquela rígi-
da pedra palavras de ternura e de bondade.
Que chegam até Nicodemos, naquela noite de renas-
cimento. Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o 
seu Filho. Estamos no versículo central do Evangelho 
de João, num espanto que renasce sempre perante 
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 tan-
to o mundo… e a noite de Nicodemos, e as nossas, 
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 mais im-
portante 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, mas um facto seguro e adquirido: 

O Catecismo da Igreja Católica diz que: “Os sete dons 
do Espírito Santo são: sabedoria, inteligência, conse-
lho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Com-
pletam e levam à perfeição as virtudes daqueles que 
os recebem”. Tornam os fiéis dóceis para obedecerem 
prontamente às inspirações divinas. 

1. Dom de Ciência
Faz que o cristão penetre na realidade deste mundo 
sob a luz de Deus; vê cada criatura como reflexo da 
sabedoria do Criador e como caminho a Deus. Leva o 
homem a compreender o vestígio de Deus que há em 
cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só n’Ele 
pode descansar, como disse Santo Agostinho. Por este 
dom o cristão reconhece o sentido do sofrimento e 
das humilhações no plano de Deus, que liberta e pu-
rifica o homem.
2. Dom do Entendimento / Inteligência
Ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas 
por Deus e entendê-las. Por ele o cristão contempla os 
mistérios da fé. É um entendimento diferente daque-
le que o teólogo obtém pelo estudo, que é penoso e 
lento. É eficaz mesmo sem estudo; é dado aos peque-
ninos e ignorantes, desde que tenham grande amor a 
Deus. Por esse dom conhecemos os nossos pecados e 
a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproxima-
ram de Deus, mais tiveram consciência do seu pecado 
ou da sua distância de Deus.
3. Dom da Sabedoria
Dá um conhecimento da verdade revelada por Deus. 
Abrange todos os conhecimentos do cristão e os 
põe sob a luz de Deus, mostra a grandeza do plano 
do Criador e a sua omnipotência. Vem da intimidade 
com o Senhor.
4. Dom do Conselho
Permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas 
horas difíceis da vida, para que se comporte como ver-
dadeiro filho de Deus. Isso, às vezes, exige coragem. 
Por ele o Espírito Santo inspira a maneira correcta 
de agir no momento oportuno. “Todas as coisas têm 
o seu tempo, e tudo o que existe debaixo dos céus 
tem a sua hora”; fora desse momento preciso, o que 

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

OS 7 DONS DO ESPÍRITO SANTO 
Papa Francisco, Maio 2017

é oportuno pode tornar-se inoportuno; nem sempre 
é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar ou 
partir, dizer “sim” ou dizer “não”.
5. Dom da Piedade
Orienta todas as relações que temos com Deus e 
com o próximo. O Espírito Santo, mediante o dom 
da piedade, nos faz, como filhos adoptivos de Deus, 
reconhecer Deus como Pai. E, por esse facto, conside-
ramos as criaturas com olhar novo. Este dom leva-nos 
a considerar o facto de que Deus é sumamente santo 
e sábio. É o dom que leva os santos a desejar, acima 
de tudo, a honra e a glória de Deus. É também o que 
desperta no cristão a inabalável confiança em Deus 
Pai. Este dom leva o cristão a ver o outro como irmão 
e a amá-lo como filho de Deus.
6. Dom da Fortaleza
Dá força para a fidelidade à vida cristã, cheia de dificul-
dades. Jesus disse que “o Reino dos céus sofre violên-
cia dos que querem entrar, e violentos se apoderam 
dele”. Por ele o Espírito Santo nos dá a coragem ne-
cessária para a luta diária contra nós mesmos, nossas 
paixões e problemas, com paciência, perseverança, 
coragem e silêncio. Dá-nos forças além das naturais. 
Esta força divina transforma os obstáculos em meios e 
dá-nos a paz mesmo nas horas mais difíceis.
7. Dom do Temor
Leva-nos a amá-Lo tão profundamente que tenhamos 
receio de ofendê-Lo. Nada tem a ver com o temor do 
mercenário ou o temor do castigo (do escravo); mas é 
o temor do amor do filho. É a rejeição que o cristão ex-
perimenta diante da possibilidade de ofender a Deus; 
brota das entranhas do amor. Não há verdadeiro amor 
sem este tipo de temor. Medo de ofender o Amado. 
Pelo dom do temor de Deus a vitória é rápida e perfei-
ta, pois é o Espírito que move o cristão a dizer “não” à 
tentação. Está ligado à virtude da humildade, que nos 
faz conhecer a nossa miséria, impede a presunção e a 
vã glória, e assim, nos torna conscientes de que pode-
mos ofender a Deus; daí surge o santo temor de Deus. 
Liga-se também à virtude da temperança; combate a 
concupiscência e os impulsos desordenados do cora-
ção, para não ofender e magoar a Deus.

Deus já está aqui, impregnou de Si o mundo e o mun-
do d’Ele está embebido
Deus já veio, está no mundo, aqui, agora, com muito 
amor. E repitamo-nos estas palavras a cada despertar, 
a cada dificuldade, de cada vez que perdemos a con-
fiança e se faz noite.
O Filho não foi enviado para julgar. Que palavra explo-
siva, a repetir setenta vezes sete à nossa fé amedronta-
da! Eu não julgo, nem para sentenças de condenação 
nem para veredictos de absolvição.
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, 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, abra-
ço. Que nos alcançou, e liberta, e faz erguer em voo 
uma pulsão de amor.


