gerando “perplexidade”.
“Diante do presépio, a mente corre
de bom grado aos tempos em que
se era criança e se esperava, com
impaciência, o tempo para começar
a construí-lo. Estas recordações
induzem-nos a tomar consciência,
sempre de novo, do grande dom
que nos foi feito, transmitindo-nos
a fé; e ao mesmo tempo fazemnos sentir o dever e a alegria de
comunicar a mesma experiência
aos filhos e netos”; pede o Papa,
na carta assinada dentro da gruta
onde foi representado o primeiro
presépio.

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO

9 de DEZembro — TER

Terço Catequistas
19h30

10 de DEZembro — QUI

Missa Voluntários
12h30 | Ig. Sra. Boa Nova

14 de DEZembro — SAB

Iniciação à Oração
(grupos Crismas - adultos)
9h30

15 de DEZembro — QUI

Encerramento Catequese 1ºperíodo

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

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
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

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

DO

FOLHA
INFORMATIVA

EVANGELHO SEGUNDO s.LUCAS 1, 26-38
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi
enviado por Deus a uma cidade da
Galileia chamada Nazaré, a uma
Virgem desposada com um homem
chamado José. O nome da Virgem
era Maria. Tendo entrado onde ela
estava, disse o Anjo: «Ave, cheia
de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas
palavras e pensava que saudação
seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não
temas, Maria, porque encontraste
graça diante de Deus. | Conceberás
e darás à luz um Filho, a quem porás
o nome de Jesus. Ele será grande e
chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O
Senhor Deus Lhe dará o trono de

ANO X
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seu pai David; reinará eternamente
a
sobre a casa de Jacob e o seu reinado
não terá fim». Maria disse ao Anjo: Dezembro
«Como será isto, se eu não conheço
2019
homem?». O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti e a
II Domingo do
força do Altíssimo te cobrirá com a
Advento
sua sombra. Por isso o Santo que vai
nascer será chamado Filho de Deus.
Leitura I
E a tua parenta Isabel concebeu
também um filho na sua velhice e Gen 3, 9-15.20
este é o sexto mês daquela a quem
Salmo 97 (98)
chamavam estéril; porque a Deus
Refrão:
nada é impossível». Maria disse
Cantai ao Senhor
então: «Eis a escrava do Senhor;
um cântico novo:
faça-se em mim segundo a tua
o Senhor fez
palavra».
maravilhas

“Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus”

Podemos começar por perguntar
sobre o que é encontrar graça diante
de Deus. E Maria dá-nos a sua
resposta ao anúncio do anjo como
concretização do que é encontrar
graça. Maria com humildade sincera
acolheu a vontade de Deus, não a
rejeitou, não fugiu, não escolheu
outro caminho ou ambicionou algo
diferente que ainda não possuía
ou projetava. Maria, simplesmente
disse sim! Maria manifestou
abertura e disponibilidade que o
Senhor lhe falasse e acolheu a sua
mensagem. Esta é a graça que Deus
quer encontrar em nós. | Quer na
primeira leitura quer na segunda,
surge a temática da humildade
e disponibilidade para acolher a
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Leitura II
Ef 1, 3-6.11-12

vontade de Deus. Tal só é possível
se rejeitarmos a nossa ganância e
ambição de querermos ser aquilo
que não somos, ou aquilo que
idealizamos por nós, como sendo o
melhor, e não aquilo que Deus quer
para nós. Quantas vezes as nossas
ambições não ultrapassam aquilo
que Deus nos pede ou recomenda,
mas mesmo assim nós teimamos em
concretizá-las. | É preciso acolher
a vontade de Deus com um olhar de
Fé e deixar que o Espírito Santo se
manifeste em nós. | O que queremos
nós? O que nós queremos, será o que
Deus quer? Afinal quem seguimos
nós, quem é o nosso Deus? | Que se Nuno Vicente,
faça em cada um de nós aquilo que seminarista
Deus quer!

Carta
Apostólica
Admirabile Signum

apontamento
Da Semana
“Temos Mãe!”
Estas foram as
primeiras palavras
pronunciadas pelo
papa Francisco
quando entrou no
recinto da Cova da
Iria, em maio de
2017. Que consciência
temos deste dom
de Deus, desta
promessa infalível
de assistência da
graça que Ele nos
concede, logo desde
os primórdios do
pecado original?
Mais do que invocar
todos os títulos da
ladainha, o lema de
João Paulo II - “Totus
tuus” – educa-nos
para importância da
adesão à Consagração
a Maria, da qual
nenhum cristão,
dito adulto, se devia
querer dispensar.

DO SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR
DO PRESÉPIO
O Papa escreveu a carta
apostólica ‘Admirabile Signum’
(sinal admirável), sobre o
significado e valor do presépio, a
representação do nascimento de
Jesus, um “acontecimento único
e extraordinário que mudou o
curso da história”. | “Nascendo
no Presépio, o próprio Deus
dá início à única verdadeira
revolução que dá esperança e
dignidade aos deserdados, aos
marginalizados: a revolução do
amor, a revolução da ternura.
Do Presépio, com meiga força,
Jesus proclama o apelo à partilha
com os últimos, como estrada
para um mundo mais humano
e fraterno, onde ninguém seja
excluído e marginalizado”,
escreveu Francisco, num texto
divulgado na localidade italiana
de greccio, cerca de 100
quilómetros a norte de Roma.
este foi o local em que São
Francisco de Assis fez a primeira
representação do nascimento
de Jesus, um presépio vivo, em
1223. | “Armar o Presépio em
nossas casas ajuda-nos a reviver
a história sucedida em Belém”,
refere a carta do Papa.

Francisco falou do presépio como
um “convite a «sentir», a «tocar»
a pobreza” de Jesus, um apelo a
seguir o “caminho da humildade,
da pobreza, do despojamento, que
parte da manjedoura de Belém”.
“Do presépio surge, clara, a
mensagem de que não podemos
deixar-nos iludir pela riqueza e por
tantas propostas efémeras de
felicidade”, adverte o pontífice.
Jesus, escreve o Papa, “nasceu
pobre, levou uma vida simples,
para nos ensinar a identificar e a
viver do essencial”. | Os pobres são
os privilegiados deste mistério e,
muitas vezes, aqueles que melhor
conseguem reconhecer a presença
de Deus no meio de nós”.
Francisco deixa votos de que
a prática do presépio “nunca
desapareça” e se possa mesmo
“redescobrir e revitalizar”.
“Com esta carta, quero apoiar
a bonita tradição das nossas
famílias de prepararem o presépio,
nos dias que antecedem o
Natal, e também o costume de o
armarem nos lugares de trabalho,
nas escolas, nos hospitais, nos
estabelecimentos prisionais, nas
praças”, precisa. | O Papa destacou
as “obras-primas” produzidas a
partir dos mais variados materiais,
num gesto que une gerações há
séculos. | Francisco evocou as
origens do presépio – palavra que
deriva do latim, ‘praesepium’, que
significa manjedoura – desde a

representação de greccio a 25
de dezembro em 1223.
“Com a simplicidade daquele
sinal, São Francisco realizou uma
grande obra de evangelização.
O seu ensinamento penetrou
no coração dos cristãos,
permanecendo até aos nossos
dias como uma forma genuína
de repropor, com simplicidade, a
beleza da nossa fé”, pode ler-se.
Deus não nos deixa sozinhos,
mas faz-se presente para dar
resposta às questões decisivas
sobre o sentido da nossa
existência: Quem sou eu? Donde
venho? Porque nasci neste
tempo? Porque amo? Porque
sofro? Porque hei de morrer?
Foi para dar uma resposta a
estas questões que Deus se fez
homem”. | A carta dedica várias
passagens a diversos elementos
do presépio, das suas paisagens
às personagens, elogiando os
pastores, que se apresentam
como “as primeiras testemunhas
do essencial, isto é, da salvação.
“São os mais humildes e os mais
pobres que sabem acolher o
acontecimento da encarnação”,
refere o Papa. | Após explicar
o significado simbólicos dos
presentes dos Reis Magos –
ouro, incenso, mirra – Francisco
realça que estas figuras “ensinam
que se pode partir de muito longe
para chegar a Cristo”. | “Deus,
tal como regula com soberana

sabedoria o curso dos astros,
assim também guia o curso da
história, derrubando os poderosos e
exaltando os humildes”, sustenta.
O Papa destaca a figura do
Menino Jesus, na sua “fraqueza e
fragilidade”; a de Maria, “uma mãe
que contempla o seu Menino e o
mostra a quantos vêm visitá-lo”; e a
de José, “o guardião que nunca se
cansa de proteger a sua família”.
“Muitas vezes, as crianças (mas

os adultos também!) gostam de
acrescentar, no presépio, outras
figuras que parecem não ter
qualquer relação com as narrações
do Evangelho. Contudo, esta
imaginação pretende expressar que,
neste mundo novo inaugurado por
Jesus, há espaço para tudo o que
é humano e para toda a criatura”,
observa. | A carta apostólica evoca
um Deus que “dorme, mama ao
peito da mãe, chora e brinca”,

CPe
CAmPANHA de AdVeNTo
eSTe NATAL AdoTe UmA FAmÍLIA
Participe na campanha de Advento:
- Retire uma “bola” da árvore de natal que se encontra à
porta da Igreja,
- Cada “bola” corresponde a um cabaz para uma família
da nossa comunidade ou para um idoso do Centro de
Dia ou do Serviço de Apoio Domiciliário do CPE,
- Entregue o cabaz até dia 16 de dezembro à porta da
Igreja, ou à porta do Centro Paroquial do Estoril, numa
caixa azul.
250 famílias, apoiadas pelo Centro Paroquial do Estoril,
e os 200 idosos do Centro de Dia e SAD, contam
consigo para passarem um Natal mais feliz.
reUNIÃo meNSAL de VoLUNTÁrIoS
10 deZembro – QUI
Missa às 12h30, seguido de almoço e às 14h30 reunião
de voluntários.
CoNCerTo de INVerNo | SINFÓNICA de CASCAIS
14 deZembro – 21h | Auditório Sra Boa Nova
Bilhetes: www.bol.pt | receção do Centro Paroquial do
Estoril, nos dias úteis das 8h às 18h.
CAderNo de AdVeNTo
Uma proposta de pequenas orações diárias em família
www.cpestoril.pt/capelania

