Estamos a recrutar para a Equipa
de Manutenção
9º ano ou equivalente; experiência
em manutenção de edifícios e
equipamentos; preferência com
carta de condução.
Envie a candidatura
para: recrutamento@cpestoril.
pt ou entregue na secretaria
do CPE (dias úteis das 8h
às 13h e das 14h às 18h)..

MISSAS
IGREJA DE STO. ANTÓNIO

21 DE SETEMBRo —SAB
CPM

22 DE SETEMBRo— DOM
CPM

28 DE SETEMBRo — SAB

E ncontro de Grupos
Paroquiais
Missa solene
10h | Auditório
Boa Nova

2ª a 6ª — 9h30/19h
SÁB — 9h30/18h (castelhano)/19h
DOM — 8h/10h/12h/13h/18h

3ª — 12h45 (Missa)
CAPELA SALESIANA

2ª a SÁB — 12h
DOM — 10h30/ 11h30 (crianças)/12h30
CAPELA DE NOSSA SRA. DA PAZ

SÁB — 15h30

CAPELA DE NOSSA SRA. DA PIEDADE

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
IGREJA DE STO. ANTÓNIO

5ª — 10h › 12h e 16h › 19h (Oração
de Laudes às 10h e Vésperas às 18h30)
CAPELA DE NOSSA SRA. DA SAÚDE

6ª — 21h

RECITAÇÃO DO TERÇO

CARTÓRIO

Contactos

21 4680342
paroquia.estoril@gmail.com
paroquiadoestoril.com

Donativos

NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 19h
SÁB — 10h › 12h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO

2ª a 6ª — 10h › 11h / 18h › 19h
SÁB — 10h › 11h

ANO X

22 a 28

CAPELA COLÉGIO SRA. BOA NOVA

2ª a SÁB — 8h00
DOM — 9h00
(oração com jovens, todas as
segundas 6ªs do mês; 21h)

2ª a SÁB — 10h › 12h / 16h › 19h
DOM — 10h › 13h / 17h › 19h

Nº316

DOM — 11h30 (catequese)/19h30

MOSTEIRO DAS MONJAS CONCEPCIONISTAS

ACOLHIMENTO

FOLHA
INFORMATIVA

IGREJA SRA. BOA NOVA

DOM — 12h15

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA

DO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO

2ª a 6ª — 9h/18h15
IGREJA SRA. BOA NOVA

2ª a 6ª — 17h30

DEVOÇÃO DOS 1º SÁBADOS
CAPELA SALESIANA

SÁB — 11h

SANTO ANTÓNIO

SÁB — 10h (de Janeiro a Maio)

LECTIO DIVINA
IGREJA DE STO. ANTÓNIO

4ª | 21h30

EVANGELHO SEGUNDO S. LUCAS 16, 1-13
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Um homem rico tinha
um administrador, que foi denunciado
por andar a desperdiçar os seus bens.
Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que
é isto que ouço dizer de ti? Presta
contas da tua administração, porque
já não podes continuar a administrar’.
O administrador disse consigo: ‘Que
hei-de fazer, agora que o meu senhor
me vai tirar a administração? Para
cavar não tenho força, de mendigar
tenho vergonha. Já sei o que hei-de
fazer, para que, ao ser despedido da
administração, alguém me receba em
sua casa’. Mandou chamar um por um
os devedores do seu senhor e disse
ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu
senhor?’. Ele respondeu: ‘Cem talhas
de azeite’. O administrador disse-lhe:
‘Toma a tua conta: senta-te depressa
e escreve cinquenta’. A seguir disse
a outro: ‘E tu quanto deves?’. Ele
respondeu: ‘Cem medidas de trigo’.

Setembro
2019

Disse-lhe o administrador: ‘Toma a
tua conta e escreve oitenta’. E o senhor XXV Domingo do
elogiou o administrador desonesto, Tempo Comum
por ter procedido com esperteza. De
facto, os filhos deste mundo são mais
Leitura I
espertos do que os filhos da luz, no
Am 8,4-7
trato com os seus semelhantes. Ora
Eu digo-vos: Arranjai amigos com o
Salmo
vil dinheiro, para que, quando este
112 (113)
vier a faltar, eles vos recebam nas
moradas eternas. Quem é fiel nas
Refrão:
coisas pequenas também é fiel nas
Louvai o
grandes; e quem é injusto nas coisas
Senhor, que
pequenas também é injusto nas
levanta os
grandes. Se não fostes fiéis no que
fracos
se refere ao vil dinheiro, quem vos
Leitura II
confiará o verdadeiro bem? E se não
1 Tim 2,1-8
fostes fiéis no bem alheio, quem vos
entregará o que é vosso? Nenhum
servo pode servir a dois senhores,
porque, ou não gosta de um deles e
estima o outro, ou se dedica a um e
despreza o outro. Não podeis servir a
Deus e ao dinheiro».

“O dinheiro deve ser administrado com a sabedoria de Deus”
Jesus ensina que o dinheiro deve
ser administrado com sabedoria, a
sabedoria de Deus, e não com avareza
ou ganância. O dinheiro serve muitas
vezes para fins vis; para o conseguir
há quem não hesite em tomar atitudes
cheias de astúcia e mentira, como o
administrador de que fala a parábola.

O Senhor convida-nos a pormos, pelo
menos, tanto cuidado em usá-lo bem,
como ele o fez, embora de maneira
má, para granjear amigos que depois
o acolhessem.

In Secretariado
Nacional da
Liturgia

Mensagem da Equipa
Pastoral
Queridos paroquianos
Depois dumas merecidas
férias é tempo de
recomeçarmos mais um
ano pastoral. Aos poucos
os diferentes grupos vão
retomando as suas atividades,
e o boletim paroquial, órgão
informativo e elo de ligação
da nossa comunidade de
Santo António do Estoril
está também de regresso.
Seguindo o desafio do
nosso Bispo este será um
ano centrado na caridade.
Mantendo o objetivo de
“fazer da Igreja uma rede de
relações fraternas” este ano
terá como lema “sair com
Cristo ao encontro de todas
as periferias”. Com a ajuda de
Deus e a proteção maternal de
Maria nossa Mãe, saberemos
dar resposta a este desafio,
com a certeza de que só
seremos uma comunidade
verdadeiramente cristã, se
colocarmos no centro da
nossa missão, o amor a Deus
e o amor ao próximo. Um
bom ano para todos.
A esquipa pastoral
Padre Paulo Malícia
Padre Ricardo Ferreira
Diácono José Noronha

Carta aos diocesanos
de Lisboa no início
do ano pastoral
2019-2020
Nota: Como é habitual, o
Cardeal Patriarca escreveu
aos diocesanos de Lisboa.
A carta, dividida em três
pontos, é demasiado longa
para ser transcrita no espaço
deste Boletim. Optámos, por
isso, por colocar o primeiro
ponto e os títulos dos pontos
2 e 3. Aconselhamos, no
entanto, a leitura integral
deste importante documento
pastoral. Poderão fazê-lo no
site Agência Ecclesia, mais
especificamente em https://
www.patriarcado-lisboa.pt/
site/index.php?id=10155
***
Caríssimos diocesanos
Como tem acontecido, volto
a escrever-vos no começo
do novo ano pastoral. Creio
que ajudará a precisar o que
faremos em conjunto, além das
múltiplas iniciativas pessoais e
comunitárias.
1. - Sair com Cristo ao encontro
de todas as periferias!
Entramos na última etapa
da receção sistemática da

Constituição Sinodal de
Lisboa. Mantendo o objetivo
de “fazer da Igreja uma
rede de relações fraternas”
(CSL, 60), para reforçar
todos os dinamismos e
instâncias de participação e
corresponsabilidade eclesial,
insistimos agora em “sair com
Cristo ao encontro de todas as
periferias” - onde, aliás, Ele
nos espera (cf. CSL, 53)!
Para não dispersar, retomo o
que vos escrevi em julho na
apresentação do Programa
e Calendário Diocesano
2019/2020: A insistência
na ação caritativa há de
levar-nos a trabalhar mais
e melhor em conjunto para
servir quem precisa. Detetar
em cada meio aqueles que,
estando mais periféricos, mais
precisam de ser centralizados
na nossa atenção e cuidado
é o que procuraremos fazer,
atendendo à especificidade
sociocultural de cada lugar.
O Departamento da Pastoral
Socio caritativa elaborou uma
“proposta de objetivos” de que
sublinho três momentos: O Dia
da Solicitude (18 de outubro),
o Congresso da Pastoral Social
(15-16 de maio) e a Semana
Vicarial da Caridade, na data
a escolher por cada Vigararia.
Sobre cada um deles, o
Departamento dará indicações
e estará disponível. O Dia da
Solicitude, em outubro, será
um momento de partilha das

ações programadas por cada
comunidade e instituição
socio caritativa em ordem
ao cumprimento deste
programa. O Congresso da
Pastoral Social, em maio,
será o momento de avaliar
o que se conseguiu realizar
e apurar critérios para o
fazer, porventura, melhor no
futuro. A Semana Vicarial da
Caridade é da organização
de cada Vigararia. Tratase de juntar na ocasião
mais propícia as diferentes
instituições e iniciativas
socio caritativas da Vigararia
numa ação comum em que
todos cooperem; dedicar
nessa mesma semana algum
tempo para a formação dos
agentes pastorais desta área;
proporcionar-lhes também um
tempo de recoleção espiritual
motivadora.
Ao mesmo tempo,
avançaremos para o grande
horizonte que o Papa Francisco
nos abriu: a Jornada Mundial
da Juventude. O reforço socio
caritativo que entretanto
fizermos será a sua melhor
garantia! Tanto mais quanto
o tema indicado pelo Papa
Francisco para a JMJ 2022 se
refere precisamente à Visitação
de Nossa Senhora a Santa
Isabel, isto é, à evangelização
caritativa: “Maria levantou-se
e partiu apressadamente” (Lc
1, 39). Entretanto, no próximo
Domingo de Ramos, 5 de abril

de 2020, receberei, em Roma,
os símbolos da Jornada
Mundial da Juventude (Cruz
e Ícone de Nossa Senhora)
que peregrinarão depois pelas
Dioceses, preparando-nos
também assim para o grande
acontecimento.
Relembro ainda que no
próximo Domingo 20 de
outubro, Dia Mundial das
Missões, culminaremos, em
Fátima, o Ano Missionário,
que certamente aumentou
em muitas comunidades
esta dimensão essencial do
Evangelho, recebido para
partilhar com todos e em
toda a parte. Na mesma
celebração, às 11 da manhã,
também agradeceremos
a Deus os 175 anos do
Apostolado da Oração – Rede
Mundial da Oração do Papa,
que tanto tem contribuído
para alimentar e irradiar a
nossa vida em Cristo. Espero
encontrar-vos lá em bom
número!
2. “Nova evangelização” é
colocar os pobres no centro
do caminho da Igreja
(...)
3. Como o Bom Samaritano
(...)
Convosco, em oração e muita
estima,
+ Manuel, Cardeal-Patriarca,
Lisboa, 1 de setembro, 2019

Encontro de Grupos da
Paróquia

No próximo dia 28 de
Setembro (sábado) teremos
o Encontro dos Grupos e
Movimentos da Paróquia. que
será no Auditório da Boa Nova.
Estão convidados TODOS os
membros destes a estarem
presentes para um momento
de partilha, oração e convívio.
Programa:
10h00 - Acolhimento e oração
inicial
10-12 - Partilha de
experiências da vida paroquial
12h30 - Missa
13h30 - Almoço partilhado
Venham todos para nos
conhecermos ainda melhor
e podermos ajudar a nossa
Paróquia a ser uma família de
famílias.”
Precisamos de Voluntários
- Serviço de Apoio Domiciliário
Para distribuição de almoços,
às quartas-feiras e aos fins-desemana.
Inscrições: voluntarios@
cpestoril.pt  ou na receção do
CPE;
- Mercearia Solidária
Para descarregar mercadoria,
às quartas, quintas e sextasfeiras, e para registos no
computador, nos mesmos dias.
Inscrições: voluntarios@
cpestoril.pt  ou na receção do
CPE.

