a vigilância na fé, na oração, na
busca de reconhecer o Cristo que
vem nos acontecimentos e nos
irmãos; a conversão, procurando
consertar os próprios caminhos e
andar nos caminhos do Senhor,
para seguir Jesus em direção Reino
do Pai; o testemunho da alegria que
Jesus traz, através de uma caridade
paciente e carinhosa para com os
outros; a pobreza interior, de um
coração disponível para Deus, como
Maria, José, João Batista, Zacarias,
Isabel; a alegria, na feliz expectativa
do Cristo que vem e na invencível
certeza de que Ele não falhará

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO

3 de DEZembro — TER

S. Francisco Xavier

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

5 de DEZembro — QUI

CAFé
11h

7 de DEZembro — SAB

Fim de semana Mostarda
7 a 8 Dezembro

3ª — 12h45 (Missa)
CAPELA SALESIANA

2ª a SÁB — 12h
DOM — 10h30/ 11h30 (crianças)/12h30

CAPELA DE NOSSA SRA. DA PIEDADE
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
HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO

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

NIB: 0010 0000 4714 5370 0012

ANO X

CAPELA COLÉGIO SRA. BOA NOVA

SÁB — 15h30

1 a 9 Fev 2020
Os interessados deverão
contactar o acolhimento
paroquial T: 214680342 ou
enviar email para
paroquia.estoril@gmail.com

Donativos

Nº326

DOM — 11h30 (catequese)/19h

CAPELA DE NOSSA SRA. DA PAZ

PEREGRINAÇÃO da paróquia
à TERRA SANTA

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

FOLHA
INFORMATIVA

IGREJA SRA. BOA NOVA

DOM — 12h15

Contactos

DO

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

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.MATEUS 24, 37-44
Naquele tempo, disse Jesus aos
seus discípulos: «Como aconteceu
nos dias de Noé, assim sucederá
na vinda do Filho do homem. Nos
dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e
davam em casamento, até ao
dia em que Noé entrou na arca;
e não deram por nada, até que
veio o dilúvio, que a todos levou.
Assim será também na vinda do
Filho do homem. Então, de dois
que estiverem no campo, um
será tomado e outro deixado; de

duas mulheres que estiverem
a moer com a mó, uma será
tomada e outra deixada.
Portanto, vigiai, porque não
sabeis em que dia virá o vosso
Senhor. Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse
a que horas da noite viria o
ladrão, estaria vigilante e não
deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também
preparados, porque na hora
em que menos pensais, virá o
Filho do homem.

“a vida cristã, não permite
meios-termos”
A liturgia deste primeiro Domingo
do Advento, faz-nos ver que a
vida cristã, não permite meiostermos. Ela exige a radicalidade
do nosso ser. É a partir desta
certeza, que Jesus nos convida a
estar vigilante e desperto porque
o encontro com o Deus menino
requer um trabalho com eficácia
e com a ousadia. Portanto,
preparemos para nos encontrar
com Jesus Cristo, o Verbo feito
homem.

Vicente Coelho,
seminarista

1a7
Dezembro
2019
I Domingo do
Advento
Leitura I
Is 2, 1-5
Salmo 121 (122)
Refrão:
Vamos com alegria
para a casa do
Senhor.
Leitura II
Rom 13, 11-14

apoNtameNto
Da semaNa
Eis que “chegou
a hora de nos
levantarmos do sono”
ou, como diria H.
Arendt, chegou a hora
de considerarmos
as verdades
últimas acerca do
conhecimento de
si, o que implica
saber pensar, isto é,
distinguir o bem e o
mal. É desta nitidez,
desta precisão,
deste rigor, que
carece também o
nosso tempo, - ou
melhor, a história
pessoal de cada um
de nós -, para poder
avançar em direção
ao seu cumprimento,
à sua realização
plena. Eis que se
anuncia o critério, o
fundamento, o logos
que nos permite
ajuizar todas as
coisas: Jesus Cristo, o
nosso Salvador. Vem,
Senhor Jesus!

Obras na
Igreja de
Santo António
do Estoril

estimados Paroquianos,
Neste início do Advento, tempo
de esperança e renovação, é
com alegria que vos informo
que a nossa querida Igreja de
Santo António do estoril vai iniciar
mais uma fase de obras de
restauro e conservação. Depois
de termos limpo e restaurado
toda a talha dourada, é agora
a vez do magniﬁco teto do
altar mor e da nave central, da
autoria do grande mestre Carlos
Bonvalot. esta intervenção de
grande envergadura, resulta
do facto de se ter veriﬁcado
durante a primeira fase da obra,
a necessidade urgente de obras
de fundo nestas pinturas e não
só duma simples limpeza das
mesmas, pois veriﬁcou-se estar
em sério risco de conservação
tão belo património.
esta obra está prevista para
durar cinco meses, conta
desde já com o apoio da
Câmara Municipal de Cascais,
mas necessita ainda de um
investimento e esforço da
Paróquia. estou certo de que
poderei também contar com
o apoio de todos vós. Porque
obras são sempre incómodas e

implicam alterações nos nossos
hábitos, conto com a vossa boa
vontade e paciência. Durante a
semana a Igreja estará fechada e
as celebrações serão na Capela de
emaús. Ao domingo celebramos
na Igreja ainda que com algumas
limitações.
Tendo em conta que está em
causa um teto de inegável beleza
e valor, decidimos avançar, pois
é nosso dever e missão cuidar
do património que herdámos e
queremos deixar para as gerações
vindouras. É na Igreja - templo do
Senhor, que Deus e os homens se
encontram. Neste templo rezamos
unindo o nosso coração a Deus e
celebramos momentos marcantes
da nossa vida. Aqui nos batizamos,
casamos, alimentamo-nos do corpo
do Senhor, somos tocados pela Sua
Misericórdia e nos despedimos dos
nossos mais queridos na hora da
morte. Cuidar deste espaço, mais
do que uma obrigação, é um dever
de ﬁlhos agradecidos ao Pai pela
casa que nos deixou e onde está
sempre connosco.
Mais uma vez, conto com o vosso
apoio e generosidade, o qual
sempre senti presente em todos
os momentos da vida da nossa
comunidade.
Com amizade
Padre Paulo Malícia

Advento

O Advento é o tempo de
preparação para celebrar o Natal
e começa quatro domingos antes
desta festa. Além disso, marca
o início do novo Ano Litúrgico
católico e em 2019 começará no
domingo, 1º de dezembro.
Advento vem do latim “ad-venio”,
que quer dizer “vir, chegar”.
Começa com o domingo mais
próximo da festa de Santo André
(30 de novembro) e dura quatro
semanas.
O Advento está dividido em
duas partes: as primeiras
duas semanas servem para
meditar sobre a vinda do
Senhor quando ocorrer o
ﬁm do mundo; enquanto as
duas seguintes servem para
reﬂetir concretamente sobre
o nascimento de Jesus e sua
irrupção na história do homem
no Natal.
Nos templos e casas são
colocadas as coras do Advento
e se acende uma vela a cada
domingo. Do mesmo modo,
os paramentos do sacerdote e
as toalhas do altar são roxos,
como símbolo de preparação e
penitência. A exceção é o terceiro
domingo, o Domingo gaudete (da
alegria), no qual pode se usar a
cor rósea.
A ﬁm de fazer sensível esta dupla
preparação de espera, durante
o Advento, a Liturgia suprime

alguns elementos festivos. Na
Missa, não é proclamado o hino do
glória.
O objetivo desses simbolismos é
expressar de maneira tangível que,
enquanto dura a peregrinação do
homem, falta-lhe algo para seu
gozo completo. Quando o Senhor

se ﬁzer presente no meio do seu
povo, a Igreja terá chegado à sua
festa completa, representada pela
Solenidade do Natal.
No tempo do Advento, faz-se um
apelo aos cristãos, a ﬁm de que
vivam de maneira mais profunda
algumas práticas especíﬁcas, como:

CPe
CAmPANHA de AdVeNTo
eSTe NATAL AdoTe UmA FAmÍLIA
A campanha de Advento começa hoje!
Colabore da seguinte forma:
- Retire uma “bola” da árvore de natal que se encontra
à porta da Igreja,
- Cada “bola” corresponde a um cabaz para uma família
especifica da nossa comunidade,
- Entregue o cabaz até dia 16 de dezembro à porta da
Igreja, ou do Centro Paroquial do Estoril, numa caixa
assinalada com o logotipo do CPE.
250 famílias, apoiadas pelo Centro Paroquial do Estoril,
contam consigo para passarem um Natal mais feliz.
dIA INTerNACIoNAL do VoLUNTArIAdo
5 deZembro – QUI
OPEN DAY das 10h - 13h e 15h30 - 18h30
Venham conhecer os vários trabalhos voluntários no
CPE!
MISSA às 18h30 – na Capela do Colégio Sra Boa Nova,
com bênção e oração do compromisso.
Contamos com todos! Somos 200 Voluntários!
Tragam família e amigos.
bANCo ALImeNTAr CoNTrA A Fome
Realiza-se neste fim de semana, 30 Nov e 1 Dez, a
habitual campanha de recolha de alimentos promovida
pelo BANCO ALIMENTAR.
Este organismo contribui com alimentos para mais de
90 mil pessoas carenciadas na área da Grande Lisboa,
através de cerca de 400 instituições de carácter social,
entre elas o Centro Paroquial do Estoril.
Ajude a realizar esta grande obra de caridade,
participando com o seu contributo.

