10 DE OUTUBRO - QUI

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO

Reunião geral de Leitores
2ª a 6ª — 9h30/19h
21h SÁB — 9h30/18h (castelhano)/19h

14 DE OUTUBRO- SEG DOM — 8h/10h/12h/13h/18h

DO

FOLHA
INFORMATIVA

Nº318

Reunião da equipa CPM
21h IGREJA SRA. BOA NOVA

ANO X

DOM — 11h30 (catequese)/19h30

6 a 12

CAPELA COLÉGIO SRA. BOA NOVA

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

DOM — 12h15

MOSTEIRO DAS MONJAS CONCEPCIONISTAS

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

EVANGELHO SEGUNDO S. LUCAS 17, 5-10
Naquele tempo, os Apóstolos
disseram ao Senhor: «Aumenta
a nossa fé». O Senhor respondeu:
«Se tivésseis fé como um grão de
mostarda, diríeis a esta amoreira:
‘Arranca-te daí e vai plantar-te
no mar’, e ela obedecer-vos-ia.
Quem de vós, tendo um servo
a lavrar ou a guardar gado, lhe
dirá quando ele voltar do campo:
‘Vem depressa sentar-te à mesa’?

OUVIRDES A VOZ
DO SENHOR,
NÃO FECHEIS
OS VOSSOS
CORAÇÕES.

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

“TEMOS FÉ OU NÃO TEMOS FÉ?”

RECITAÇÃO DO TERÇO

O Evangelho desta semana
convida-nos a escolher o seu
objeto, a verdade. E é esta
verdade que nos liberta, que
nos torna servos inúteis e
verdadeiramente livres. Jesus
neste Evangelho coloca-nos
uma questão profunda: - Nós
cremos ou não cremos? Temos
fé ou não temos fé? Portanto,

IGREJA DE STO. ANTÓNIO

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO

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

Contactos

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

Donativos

NIB: 0010 0000 4714 5370 0012

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

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

Outubro

Não lhe dirá antes: ‘Prepara-me o
2019
jantar e cinge-te para me servires,
até que eu tenha comido e bebido. XXVII DOMINGO
DO TEMPO
Depois comerás e beberás tu’?.
COMUM
Terá de agradecer ao servo por
lhe ter feito o que mandou? Assim
LEITURA I
HAB 1,2-3;
também vós, quando tiverdes feito
2, 2-4
tudo o que vos foi ordenado, dizei:
‘Somos inúteis servos: fizemos o SALMO 94 (95)
que devíamos fazer’.
REFRÃO: SE HOJE

a proposta do Evangelho é
deixarmo-nos enamorar por
Cristo;
revestirmo-nos
de
Cristo. Só adequando a nossa
vida às propostas de Jesus é que
somos capazes de fazer milagres
na nossa vida e na vida daqueles
que vão cruzando o nosso
caminho.

LEITURA II
2 TIM 1,
6-8.13-14

Vicente Coelho
(seminarista)

APONTAMENTO
DA SEMANA

“Na nossa era secularizada e niilista, que cultiva
a autoconfiança, a autoestima, o amor-próprio,
como qualidades essenciais que traficamos para
vender a nossa imagem nos CV ou nas fotografias
que confecionamos para bater o record de likes na
internet, ainda faz sentido a apologia do serviço
a outrem? | Adaptando a máxima de Arquimedes,
a sabedoria cristã reconhece que o serviço é a
alavanca, e Cristo o ponto seguro que lhe permite
levantar o mundo! Assim, comuns humanos como
Fernando Martins de Bulhões tornam-se imortais,
como santo António. Assim, de bairros degradados
como o Fim do Mundo, nascem bairros pujantes
como o complexo da Sra. da Boa Nova.”
Outubro Mês Missionário Extraordinário
A Igreja Católica vive durante o mês de outubro um Mês Missionário Extraordinário,
por decisão do Papa, com o tema ‘Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no
mundo’, no centenário da promulgação da Carta Apostólica ‘Maximum illud’, do Papa
Bento XV. | “Este Mês Missionário extraordinário quer ser uma sacudidela que nos
provoca a ser ativos no bem. Não notários da fé e guardiões da graça, mas missionários”,
declarou o Santo Padre, na homilia que pronunciou na Basílica de São Pedro na missa de
abertura do mês missionário. | Francisco sustentou que ser missionário é, antes de tudo,
ser “testemunha”, mostrando com a própria vida que “se conhece Jesus”. | “Testemunha
é a palavra-chave; uma palavra que tem a mesma raiz e significado de mártir. E os
mártires são as primeiras testemunhas da fé: não por palavras, mas com a vida. Sabem
que a fé não é propaganda nem proselitismo, mas um respeitoso dom de vida”, precisou.
| O Papa elogiou todos os que sabem viver com o “amor de Jesus”, para todos, “incluindo
os inimigos”. | Quem está com Jesus sabe que tem aquilo que se dá, possui aquilo que
se doa; e o segredo para possuir a vida é doá-la. Viver de omissões é renegar a nossa
vocação: a omissão é o contrário da missão”. | Francisco lamentou que muitos crentes se
fechem numa “triste vitimização”, pensando que “está tudo mal”, no mundo e na Igreja, e
vivendo uma “fé de sacristia”, em vez de passar da “omissão à Missão”. | “Pecamos contra
a missão, quando caímos escravos dos medos que imobilizam, e nos deixamos paralisar

pelo ‘sempre se fez assim’.
E pecamos contra a missão,
quando vivemos a vida como
um peso e não como um
dom”, advertiu. | No início
do “outubro missionário”,
Francisco evocou três
figuras inspiradoras: Santa
Teresa do Menino Jesus
(1873-1897), “que fez da
oração o combustível da
ação missionária no mundo”;
São Francisco Xavier
(1506-1552), “talvez o maior
missionário da história
depois de São Paulo”; e a
venerável Paulina Jaricot
(1799-1862), “uma operária
que apoiou as missões
com o seu trabalho diário”,
na França, dando início
às Obras Missionárias
Pontifícias. | Ninguém
está excluído da missão
da Igreja. Sim, neste
mês, o Senhor chama-te
também a ti. Chama a ti,
pai e mãe de família; a ti,
jovem que sonhas com
grandes coisas; a ti, que
trabalhas numa fábrica,
numa loja, num banco, num
restaurante; a ti, que estás
sem trabalho; a ti, que estás
numa cama de hospital”.
|“Vai! O Senhor não te
deixará sozinho; dando
testemunho, descobrirás
que o Espírito Santo chegou
antes de ti para te preparar
o caminho. Coragem, irmãos
e irmãs! Coragem, Mãe
Igreja: reencontra a tua
fecundidade na alegria da
missão”, concluiu.

Conselho Pastoral
Paroquial

FEIRA DE EMPREGO OFERTAS DE TRABALHO E
No passado dia 17 de
WORKSHOPS
Setembro realizou-se a
9 de Outubro - das 10h
primeira reunião deste
às 13h e das 14 às 17h, no
ano pastoral 2019-2020 do
foyer do Auditório Sra Boa
Conselho Pastoral Paroquial. Nova.
| Este órgão consultivo é
Aberto a todos!
composto por paroquianos
ESTAMOS A RECRUTAR PARA A
eleitos pelas diversas
instâncias de actividade da
EQUIPA DO CPE:
Paróquia, e tem por missão TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
ajudar o Pároco na condução 9º ano ou equivalente;
da vida paroquial. | Nesta
experiência profissional
reunião debruçou-se sobre
em funções similares,
o programa pastoral deste
pequenas reparações,
ano que está a entrar, sob
construção civil,
o lema proposto pelo nosso carpintaria, serralharia e
Patriarca “Sair com Cristo
canalização; preferência
ao encontro de todas as
com carta de condução.
periferias”, tendo como
AJUDANTE DE AÇÃO DIRETA
objectivo um exercício da
PARA O CENTRO DE DIA
Caridade mais evangélico
Experiência em prestação
e mais próximo dos mais
necessitados e fragilizados. de cuidados/vigilância a
idosos; horários rotativos
Esta é uma missão não
37h semanais.
só deste Conselho mas de
(envio da candidatura até
TODA a paróquia pelo que
iremos dando notícias sobre dia 7 de outubro)
VIGILANTE | COLÉGIO
as diversas acções que irão
38h semanais.
sendo agendadas.
Envie a candidatura para:
recrutamento@cpestoril.pt
ou entregue na secretaria
do CPE (dias úteis das 8h
às 13h e das 14h às 18h).

REUNIÃO MENSAL DE
VOLUNTÁRIOS - 08 DE OUTUBRO

(Próxima terça-feira)
Missa às 12H30, seguido de
almoço e às 14H30 reunião

de voluntários.

PEREGRINAÇÃO DA PARÓQUIA À
TERRA SANTA - 1 A 9 FEV 2020
Os interessados deverão
contactar o acolhimento
paroquial T: 214680342 ou
enviar email para
paroquia.estoril@gmail.
com

