
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Te-
nho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as 
podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da 
verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; porque 
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ou-
vido e vos anunciará o que está para vir. Ele Me glorifi-
cará, porque receberá do que é meu e vo-lo anuncia-
rá. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que 
Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará».

DOMINGO
Domingo XI do Tempo Comum
Solenidade da Santíssima Trindade
Prov 8, 22-31; Rom 5, 1-5; 
Jo 16, 12-15
SEGUNDA-FEIRA
Festa de S. António de Lisboa, 
presbítero e doutor da Igreja,  
Padroeiro principal da cidade de 
Lisboa. 
Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Mt 5, 13-19
TERÇA-FEIRA
1 Reis 21, 17-29; Mt 5, 43-48
QUARTA-FEIRA
2 Reis 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18
QUINTA-FEIRA
Solenidade do Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo Gen 14, 18-20; 1 
Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17
SEXTA-FEIRA
2 Reis 11, 1-4. 9-18. 20; Mt 6, 19-23
SÁBADO
2 Cr 24, 17-25; 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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O Espírito faz-nos ver tudo de modo novo, 
segundo o olhar de Jesus. Poderíamos 
expressá-lo assim: no grande caminho da 
vida, Ele ensina-nos donde começar, que 
caminhos seguir e como caminhar. 
Invoquemo-Lo todos os dias, para que 
nos lembre de começar sempre do olhar 
de Deus pousado sobre nós, mover-nos 
nas nossas escolhas escutando a sua voz, 
caminhar juntos, como Igreja, dóceis a Ele 
e abertos ao mundo.
PAPA FRANCISCO, 5 DE JUNHO DE 2022

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

CATEQUESE  As actividades da Catequese terminam 
no dia 19 de Junho, com a Missa das 12h15, a que 
se segue um convívio, pelas 15h00. Durante a Missa 
decorre também a Festa do Compromisso, com os 
jovens do 9º Catecismo.
As inscrições na Catequese para o próximo ano lec-
tivo vão começar em breve. Estejam atentos à Folha 
Informativa e ao Site da Paróquia! 

ARRAIAL DE CASELAS O já tradicional Arraial de 
Caselas está de regresso neste fim-de-semana, dias 
11 e 12 de Junho, entre as 19h30 e as 24h00, no adro 
da Igreja da Sagrada Família.
Como sempre, música, animação, alegria e muitos 
petiscos. Venha festejar connosco o Santo António!

SANTO ANTÓNIO EM CASELAS O Dia de Santo 
António, Padroeiro principal da cidade de Lisboa, 
é assi nalado dia 13 de Junho em Caselas, com uma 
Missa às 17h30 na Igreja da Sagrada Família.
Como é tradição, nessa altura é feita a bênção e distri-
buição dos pãezinhos de Santo António. Além da ex-
posição do trono do santo lisboeta, vai haver também 
manjericos com cravo e quadra.
Durante o mês de Junho, o terço ao Sagrado Coração 
de Jesus é rezado todas as sextas-feiras, às 21h00, na 
Igreja da Sagrada Família.

CORPO DE DEUS Na próxima quinta-feira, 16 de 
Ju nho, celebra-se a Solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo, feriado religioso mais conhecido por Cor-
po de Deus. Por esse motivo, adopta-se o Horário de 
Domin gos e Feriados:
Quarta-feira
Missa vespertina na Igreja Paroquial: 18h30
Quinta-feira
Missa na Igreja de Caselas: 10h30
Missa na Igreja Paroquial: 12h15
Missa na Igreja Paroquial: 18h30

PEDITÓRIO PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA 
O habitual peditório para a Conferência de S. Vicente 
de Paulo, no final das Missas, vai realizar-se no fim-de-
-semana de 18-19 de Junho. Ajudem as Vicentinas a 
ajudar quem mais precisa de ajuda na nossa Paróquia.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 16, 12-15

 Escola Emiliana, Séc. XVII
Descida do Espírito Santo 



SE QUERES REZAR, COMEÇA POR ESCUTAR
Enzo Bianchi, In Perché pregare, come pregare

A oração cristã é antes de tudo escuta para chegar ao 
acolhimento de uma presença, a presença de Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo. A operação é simples mas 
não é por isso que é fácil, antes é laboriosa e requer 
capacidade de silêncio interior e exterior, sobriedade, 
luta contra os múltiplos ídolos que nos ameaçam.
Deus fala: esta é a afirmação fundamental que atra-
vessa toda a Escritura, sem a qual não poderemos ter 
qualquer relação pessoal com Ele. Com decisão abso-
luta, com iniciativa livre e gratuita, Deus dirigiu-Se aos 
seres humanos para entrar em relação com eles, para 
instaurar um diálogo finalizado na comunhão. 

Deus revela-Se como Palavra e faz de Israel o povo da 
escuta, antes ainda que o povo da fé, revelando a vo-
cação permanente: o chamamento a escutar. 
Se a oração do homem como desejo de Deus apre-
senta um sentido ascendente de palavras para o céu, 
a escuta é, por sua vez, caracterizada por um movi-
mento descendente, por uma descida da Palavra de 
Deus no ser humano: o verdadeiro orante, a partir de 
Abraão, é aquele que escuta, aquele que dá ouvidos 
a Deus. 
Além disso, poder-se-ia dizer que se para Deus no 
princípio está a Palavra, para o homem «no princípio 
está a escuta». No Novo Testamento esta verdade é 
sintetizada de modo admirável na exortação da Carta 
aos Hebreus:
«Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nos-
sos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. 
Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por 
meio do Filho».
Agora é a Ele, ao Filho, que deve dirigir-se a nossa es-
cuta, no seguimento da ordem da voz do Pai: «Este é o 
meu Filho, o amado, escutai-O».

Fica claro, portanto, que a oração autêntica brota 
onde está a escuta. «Fala, Senhor, que o teu servo es-
cuta»: este é o primeiro acto da oração, que nós – infe-
lizmente – somos constantemente tentados a subver-
ter em: «Escuta, Senhor, que o teu servo fala».

Leon Augustin Lhermitte, à escuta de Cristo

Sim, a escuta é oração e tem um primado absoluto 
enquanto reconhece a iniciativa de Deus, o facto de 
Deus ser o sujeito do nosso encontro com Ele: não é 
passividade, mas resposta activa, acção por excelência 
da criatura diante do seu Criador e Senhor.
É significativo que ao convite que Deus dirigiu ao 
jovem rei Salomão para que este lhe apresentasse 
pedidos, o monarca pediu «um coração capaz de es-
cutar»; e o Senhor gostou que Salomão tivesse feito 
esse pedido.
Com efeito, este é o pedido que agrada grandemente 
ao Senhor na nossa oração, porque é o pedido que é 
gerado pela vontade de Deus, é o pedido primordial, 
a necessidade primeira e fundamental, o pressuposto 
da fé. Não é à toa que Paulo dirá que «a fé nasce da 
escuta».
Compreende-se, então, porquê, interrogado sobre 
qual é o primeiro mandamento, Jesus tenha respon-
dido antes de tudo «escuta», bem sabendo que dessa 
capacidade depende também a de conhecer e amar 
Deus e o próximo.

Eis assim traçado o movimento da oração cristã: da 
escuta à fé, da fé ao conhecimento de Deus, e do 
conhecimento ao amor, resposta última ao seu amor 
gratuito e primeiro pelo ser humano.

APROFUNDAR O CONHECIMENTO 
DE JESUS
No próximo dia 14 de Junho realiza-se, por meio de ví-
deo-conferência, o quinto encontro sobre Aprofundar 
o conhecimento de Jesus Cristo. O tema desta sessão é 
“Os dados arqueológicos confirmam ou contradizem as 
biografias de Jesus?”
Na data do encontro, o tema será apresentado em di-
recto, com a participação de todos, ou será enviado 
um link, em que a exposição estará disponível, para 
cada a poder ver e ouvir, quando desejar.
Os temas serão expostos pelo Sr. Prior ou pelo Sr. Pe. 
Miguel Pereira. Recordamos que a nossa Paróquia 
está a organizar, desde 8 de Fevereiro, uma série de 
encontros com o objectivo de aprofundar o conheci-
mento de Jesus Cristo. Realizam-se uma vez por mês, 
por video-conferência, na 2ª terça-feira do mês, pelas 
21h30, constituindo um ciclo, que podemos dividir 
em três partes.
Uma primeira parte teve início a 8 de Fevereiro, e ter-
mina a 12 Julho, com os seguintes temas:
1. Podemos confiar nas biografias de Jesus, os quatro 
Evangelhos?
2. Se fosse feita uma “auditoria”, os Evangelhos “passa-
vam”?
3. Os Evangelhos que chegaram até nós são os mesmos 
que foram escritos pelos evangelistas?
4. Há informações credíveis sobre Jesus fora dos Evange-
lhos?
5. Os dados arqueológicos confirmam ou contradizem 
as biografias de Jesus?
6. O Jesus da história é o mesmo que o Jesus da fé?

A segunda parte deste ciclo terá início em 13 de Se-
tembro e termo em 13 de Dezembro, com quatro te-
mas. Haverá uma terceira e última parte, com início 
em 13 de Fevereiro e termo em 16 de Maio de 2023, 
com quatro temas.
Para participar, é muito simples: basta deixar o ende-
reço de email num impresso próprio, assinado por 
cada participante, para autorizar o contacto e envio 
da informação. O impresso pode ser obtido no Secre-
tariado Paroquial ou descarregado no site da Paróquia 
Quando preenchido online, deve ser enviado para 
sfxavier@paroquiasfxavier.org.

Nunca se dirá suficientemente: quando não está bem 
claro o primado da escuta de Deus, a oração tende 
a tornar-se uma actividade humana e é forçada a ali-
mentar-se de actos e fórmulas, em que se procura a 
própria satisfação e segurança: torna-se a epifania de 
uma arrogância espiritual, a substituição da execução 
da vontade de Deus. 

No máximo transforma-se numa disciplina de con-
centração que talvez elimine as distracções, mas não 
abre realmente para uma atenção orante ao Senhor 
que fala e que ama: que fala porque ama.

Recorde-se, por fim, um dado de que é mais difícil ter 
consciência, mas que envolve sempre a nossa oração: 
com a escuta da Palavra entramos no mistério do diá-
logo intratrinitário. 

A comunhão de amor que reina entre o Pai, o Filho e o 
Espírito é, com efeito, alimentada pela escuta recípro-
ca, como atestam algumas palavras de Jesus:

«Dei-vos a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai»; 
«Quando Ele vier, o Espírito da Verdade (...) não falará 
por si próprio, mas há-de dar-vos a conhecer quanto 
ouvir»; «Pai, dou-Te graças por Me teres escutado».


