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LEITURA I  
MAL 4,1-2

SALMO 16 (17)
REFRÃO: 

O SENHOR VIRÁ 
GOVERNAR COM 

JUSTIÇA

LEITURA II
2TES 3, 7-12

EVANGELHO SEGUNDO S.LUCAS 21, 5-19

“DEUS É UM DEUS DE VIDA”

Naquele tempo, comentavam alguns 
que o templo estava ornado com belas 
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-
lhes: «Dias virão em que, de tudo o 
que estais a ver, não ficará pedra sobre 
pedra: tudo será destruído». Eles 
perguntaram-Lhe: «Mestre, quando 
sucederá isto? Que sinal haverá de que 
está para acontecer?». Jesus respondeu: 
«Tende cuidado; não vos deixeis enganar, 
pois muitos virão em meu nome e dirão: 
‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está próximo’. 
Não os sigais. Quando ouvirdes falar de 
guerras e revoltas, não vos alarmeis: 
é preciso que estas coisas aconteçam 
primeiro, mas não será logo o fim». 
Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo 
contra povo e reino contra reino. Haverá 
grandes terramotos e, em diversos 
lugares, fomes e epidemias. Haverá 

fenómenos espantosos e grandes sinais 
no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-
vos-ão as mãos e hão-de perseguir-
vos, entregando-vos às sinagogas e às 
prisões, conduzindo-vos à presença 
de reis e governadores, por causa do 
meu nome. Assim tereis ocasião de dar 
testemunho. Tende presente em vossos 
corações que não deveis preparar a vossa 
defesa. Eu vos darei língua e sabedoria 
a que nenhum dos vossos adversários 
poderá resistir ou contradizer. Sereis 
entregues até pelos vossos pais, irmãos, 
parentes e amigos. Causarão a morte 
a alguns de vós e todos vos odiarão 
por causa do meu nome; mas nenhum 
cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela 
vossa perseverança salvareis as vossas 
almas»..

DO

Vicente Coelho
(Seminarista)

No Evangelho deste domingo Jesus 
dá-nos duas indicações. Na primeira 
indicação Jesus pede-nos para termos 
cuidado; e para não nos deixarmos 
enganar, porque muitos virão em seu 
nome. Na segunda, diz Jesus “quando 
ouvirdes falar de guerras e revoltas, não 
alarmeis”. Nestas duas indicações Jesus 
propõe-nos atitudes fundamentais 
para nossa vivencia cristã. No fundo, o 
que Jesus quer é que vivamos o nosso 

dia a dia com muita serenidade, com 
muita confiança e com muito ardor. A 
salvação acontece pela serenidade com 
que vamos vivendo os desafios de cada 
dia. A serenidade é atitude fundamental 
para alcançar o céu; o céu é a própria 
vida de Deus em nós. Vivendo com esta 
serenidade, teremos ocasião de dar 
testemunho que o nosso Deus é um Deus 
de vida.Donativos 
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possam ter uma força salvífica; e, 
todavia, é o que ensina o Apóstolo 
quando diz: «Humanamente falando, 
não há entre vós muitos sábios, nem 
muitos poderosos, nem muitos nobres. 
Mas o que há de louco no mundo é 
que Deus escolheu para confundir os 
sábios; e o que há de fraco no mundo 
é que Deus escolheu para confundir o 
que é forte. O que o mundo considera 
vil e desprezível é que Deus escolheu; 
escolheu os que nada são, para reduzir 
a nada aqueles que são alguma coisa. 
Assim, ninguém se pode vangloriar 
diante de Deus» (1 Cor 1, 26-29).
 

21 DE NOVEMBRO —  QUI
Reunião Geral de Catequistas

21h30

22 A 24 DE NOVEMBRO — SEX 
A DOM  

Retiro de Avento

23 DE NOVEMBRO — SÁB
 Curso “Modo Bíblico”

 9h - 13h

24 DE NOVEMBRO — DOM
Festa da Palavra

11h30

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO
2ª a 6ª — 9h30/19h 
SÁB — 9h30/18h (castelhano)/19h 
DOM — 8h/10h/12h/13h/18h

IGREJA SRA. BOA NOVA 
DOM — 11h30 (catequese)/19h

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)

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
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

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO 

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

CARTÓRIO 
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 

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



Presidente da República Portuguesa inaugurou a 
exposição fotográfica «Papas peregrinos de Fátima»

O presidente da República destacou a universalidade 
de Fátima e a ligação de Portugal e a Santa Sé, 
durante a inauguração da exposição ‘Papas 
peregrinos de Fátima’, do fotógrafo Rui Ochoa, no 
Instituto Português de Santo António em Roma 
(IPSAR). | “A Fátima como fenómeno de fé, a 
Fátima como fenómeno sociológico, a Fátima como 
realidade nacional mas também a Fátima enquanto 
traço de ligação que é uma ligação que vem desde 
os primórdios da nacionalidade entre Portugal, na 
altura o rei de Portugal e a Santa Sé”, desenvolveu, 
lembrando a da Bula de reconhecimento de Portugal 
“Manufestis Probatum”, do Papa Alexandre III, de 
23 de maio de1179. | «Fátima é uma das projeções 
mais significativas de Portugal no mundo» – Marcelo 
Rebelo de Sousa.| Segundo Marcelo Rebelo de 
Sousa essa ligação traduziu-se mais recentemente 
nas visitas de Papas a Portugal, que “tiveram como 
traço comum Fátima”. | O presidente da República 
destacou que nas fotografias de Rui Ochoa está 
retratado “o povo português católico, o povo 
peregrino em Fátima”. | O presidente da República 
disse também que espera que seja possível realizar 
outra exposição a seguir, “completando estas visitas 
com a muito significativa visita do Papa” na Jornada 
Mundial da Juventude 2022, em Lisboa, e que 
vai traduzir a “projeção de Portugal no mundo”. | 
A sessão de inauguração de ‘Papas Peregrinos de 
Fátima’ foi promovida pelo embaixador de Portugal 
junto da Santa Sé, António de Almeida Lima, e pelo 
reitor do IPSAR, monsenhor Agostinho Borges; 
Marcelo Rebelo de Sousa visitou também a igreja de 
Santo António dos Portugueses.

APONTAMENTO
DA SEMANA

Se num dia tudo 
parece seguro, 

no dia seguinte 
instala-se a 

confusão. Diante da 
adversidade, somos 

presas fáceis de 
enganar: com tanto 

ruído, tanta opinião, 
tanta sentença, 

tanta lei insensata, 
a confusão instala-

se. As ideologias 
e modas pagãs 

confundem-nos. 
Intimidam-nos. 

Minam-nos mesmo. 
Mas a convulsão 

do mundo não nos 
pode capturar, 

antevendo com toda 
a confiança aquilo 

que o Messias no 
garante: “nenhum 

cabelo da vossa 
cabeça se perderá”.  

Então, crer no 
Messias é viver o 

messianismo. 

Excertos da 
MENSAGEM DO 
SANTO PADRE 
FRANCISCO 
PARA O III DIA 
MUNDIAL DOS 
POBRES
«A esperança dos pobres 
jamais se frustrará» (Sal 9, 
19).
1.[…] Estas palavras são de incrível 
atualidade. Expressam uma verdade 
profunda, que a fé consegue gravar 
sobretudo no coração dos mais 
pobres: a esperança perdida devido 
às injustiças, aos sofrimentos 
e à precariedade da vida será 
restabelecida. | 2. […]Todos os dias 
encontramos famílias obrigadas 
a deixar a sua terra à procura de 
formas de subsistência […]; órfãos 
que perderam os pais […]; jovens em 
busca duma realização profissional, 
cujo acesso lhes é impedido por 
míopes políticas económicas; vítimas 
de tantas formas de violência, desde a 
prostituição à droga, e humilhadas no 
seu íntimo. […] milhões de migrantes 
vítimas de tantos interesses ocultos, 
muitas vezes instrumentalizados para 
uso político […] E tantas pessoas sem 
abrigo e marginalizadas que vagueiam 
pelas estradas das nossas cidades? 
Quantas vezes vemos os pobres nas 
lixeiras a catar o descarte e o supérfluo, 
a fim de encontrar algo para se 
alimentar ou vestir! Tendo-se tornado, 
eles próprios, parte duma lixeira 
humana, são tratados como lixo, sem 
que isto provoque qualquer sentido de 
culpa em quantos são cúmplices deste 
escândalo

[…] Em suma, reconhecemos 
uma multidão de pobres, muitas 
vezes tratados com retórica e 
suportados com fastídio. Como que 
se tornam invisíveis, e a sua voz já 
não tem força nem consistência 
na sociedade. Homens e mulheres 
cada vez mais estranhos entre as 
nossas casas e marginalizados entre 
os nossos bairros. | 4. Constitui 
um refrão permanente da Sagrada 
Escritura a descrição da ação de 
Deus em favor dos pobres. É Aquele 
que «escuta», «intervém», «protege», 
«defende», «resgata», «salva»… Em 
suma, um pobre não poderá jamais 
encontrar Deus indiferente ou 
silencioso perante a sua oração. | 
5. […] Para onde quer que se volte o 
olhar, a Palavra de Deus indica que 
os pobres são todos aqueles que, 
não tendo o necessário para viver, 
dependem dos outros. […] Mas, 
perante esta multidão inumerável de 
indigentes, Jesus não teve medo de 
Se identificar com cada um deles: 
«Sempre que fizestes isto a um 

destes meus irmãos mais pequeninos, 
a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 40). 
| 6. […] A condição dos pobres obriga 
a não se afastar do Corpo do Senhor 
que sofre neles. Antes, pelo contrário, 
somos chamados a tocar a sua carne 
para nos comprometermos em primeira 
pessoa num serviço que é autêntica 
evangelização. | 8. […] Antes de tudo, 
os pobres precisam de Deus, do seu 
amor tornado visível por pessoas 
santas que vivem ao lado deles e 
que, na simplicidade da sua vida, 
exprimem e fazem emergir a força do 
amor cristão […]. É certo que os pobres 
também se aproximam de nós porque 
estamos a distribuir-lhes o alimento, 
mas aquilo de que verdadeiramente 
precisam ultrapassa a sopa quente 
ou a sanduíche que oferecemos. Os 
pobres precisam das nossas mãos 
para se reerguer, dos nossos corações 
para sentir de novo o calor do afeto, da 
nossa presença para superar a solidão. 
Precisam simplesmente de amor... | 
9. […] Aos olhos do mundo, é irracional 
pensar que a pobreza e a indigência 

CPE
Estão abertas as PRÉ INSCRIÇÕES 2020/21 | do berçário ao 
9º ano
12.novembro (Próxima terça-feira)
Mais informações: www.cpestoril.pt | receção do CPE | 
T: 214 678 610

ESTAMOS A RECRUTAR
Ajudante de Ação Direta para o Serviço de Apoio Domiciliário
• Experiência na área de prestação de cuidados/
vigilância a idosos
• Horários rotativos: 08h15-16h40 e 11h00-19h30 
(carga horária semanal 37h)
 
Envie a sua candidatura até dia 22/11 para 
recrutamento@cpestoril.pt


