referentes à maternidade;
- direito de reunião e associação;
- direito à greve quando se apresenta
como recurso inevitável e necessário,
depois de esgotados todos os outros
recursos para a resolução dos conflitos.
Mas, diz também a DSI, a todos estes
direitos correspondem os respectivos
deveres.

HORÁRIOS MISSAS NATAL
E ANO NOVO
Véspera de Natal

9h30; 19h (Ig.Sto. António)
(Ig.Sto.António fecha às 11h e
reabre às 18h30)

Vigília de Natal

24h (Ig. Sra. Boa Nova)

MISSAS
IGREJA STO. ANTÓNIO

15 de DEZembro — DOM
Encerramento Catequese
1ºperíodo

17 de DEZembro — TER

Jornadas Penitenciais
8h - 14h 17h - 22h

19 de DEZembro — QUI
CAFé
11h

20 de DEZembro — SEX

Terço das Famílias
21h30

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

DOM — 12h15

Véspera de Ano Novo

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

10h; 12h; 13h; 18h (Ig.Sto António)
(não há Missa às 8h)
11h30; 19h (Ig. Sra. Boa Nova)

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

ANO X

15 a 21

CAPELA COLÉGIO SRA. BOA NOVA

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

Dia de Ano Novo

Nº328

DOM — 11h30 (catequese)/19h

10h; 12h; 13h; 18h (Ig.Sto António)
(não há Missa às 8h)
11h30; 19h (Ig. Sra. Boa Nova)
9h30 (Ig.Sto. António)
(Ig.St.António fecha às 12h e não
abre à tarde)

FOLHA
INFORMATIVA

IGREJA SRA. BOA NOVA

MOSTEIRO DAS MONJAS CONCEPCIONISTAS

Dia de Natal

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.MATEUS 11, 2-11
Naquele tempo, João Baptista
ouviu falar, na prisão, das obras
de Cristo e mandou-Lhe dizer
pelos discípulos: “És Tu Aquele
que há de vir ou devemos esperar
outro?” Jesus respondeu-lhes: “Ide
contar a João o que vedes e ouvis:
os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são curados, os surdos
ouvem, os mortos ressuscitam e a
boa nova é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que
não encontrar em Mim motivo de
escândalo”. Quando os mensageiros
partiram, Jesus começou a falar
de João às multidões: “Que fostes
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2019

ver ao deserto? Uma cana agitada
pelo vento? Então que fostes ver?
Um homem vestido com roupas III Domingo do
Advento
delicadas? Mas aqueles que usam
roupas delicadas encontram-se nos
palácios dos reis. Que fostes ver
Leitura I
Is 35, 1-6a.10
então? Um profeta? Sim - Eu vo-lo
digo - e mais que profeta. É dele
que está escrito: ‘Vou enviar à tua Salmo 145 (146)
Refrão:
frente o meu mensageiro, para te
Vinde,
Senhor, e
preparar o caminho’. Em verdade
salvai-nos
vos digo: Entre os filhos de mulher,
não apareceu ninguém maior do que
Leitura II
João Baptista. Mas o menor no reino
Tg 5, 7-10
dos Céus é maior do que ele”.

“não vos inquieteis; alegrai-vos, pois a libertação está a chegar”
A liturgia deste domingo lembra
a proximidade da intervenção
libertadora de Deus e acende a
esperança no coração dos crentes.
Diz-nos: “não vos inquieteis; alegraivos, pois a libertação está a chegar”. |
A primeira leitura anuncia a chegada
de Deus, para dar vida nova ao
seu Povo, para o libertar e para o
conduzir, num cenário de alegria e
de festa, para a terra da liberdade. |
O Evangelho descreve-nos, de forma
bem sugestiva, a ação de Jesus, o
Messias (esse mesmo que esperamos

neste Advento): Ele irá dar vista
aos cegos, fazer com que os coxos
recuperem o movimento, curar os
leprosos, fazer com que os surdos
ouçam, ressuscitar os mortos,
anunciar aos pobres que o “Reino”
da justiça e da paz chegou. É este
quadro de vida nova e de esperança
que Jesus nos vai oferecer. | A
segunda leitura convida-nos a não
deixar que o desespero nos envolva
enquanto esperamos e aguardarmos
a vinda do Senhor com paciência e
confiança.

In Dehonianos

A Doutrina
Social da Igreja
e o trabalho
apoNtameNto
Da semaNa
Não há cristão sem
alegria. A alegria
cristã brota da
certeza dum sentido
positivo da vida, uma
luz incomparável
de esperança, um
poder transformador
e salvador capaz de
sublimar os sentidos:
“os cegos vêm, os
surdos ouvem,
os coxos andam,
...”. É esta alegria
que brota da fé em
Cristo que pode
contagiar os homens
e mulheres que
vivem na escuridão,
vivem a vida sem
ocaso, prisioneiros
dum destino ignoto,
obscuro, que acaba no
nada, e de os tornar
capazes de querer
peregrinar até à gruta
de Belém.

VeNdA de NATAL
No acolhimento
da Igreja de St. António
até 20 Dezembro

O trabalho pertence à condição
originária do Homem e está
inserida no mistério da Criação:
não é punição, nem maldição,
nem surge como consequência
do pecado da desobediência,
antes foi atingido pelas
consequências desse mesmo
pecado. | Como princípio básico,
o trabalho é essencial, e deve ser
para o homem e não o homem
para o trabalho. | O trabalho
tem uma dupla dimensão:
objectiva, como conjunto de
actividades, recursos e técnicas
de que o homem se serve para
“submeter a terra e dominá-la”
segundo o desígnio do Criador;
subjectiva, que é o agir do
homem correspondendo à sua
vocação pessoal, resultante da
sua própria dignidade. | Portanto,
o trabalho tem um sentido ético e
não apenas técnico. E ao mesmo
tempo, tem uma dimensão
social e comunitária: trabalhar
com os outros e para os outros.
| As relações entre trabalho e
capital devem regular-se pela
sua complementaridade, numa
economia de serviço ao homem.
Por isso, nenhum se pode
sobrepor ao outro, nem nenhum
se pode arrogar direitos de posse,
porque o único titulo legitimo
para a sua posse é que sirvam
ao trabalho e tornem possível
o destino universal dos bens
e o direito ao seu uso comum.
| Numa visão personalista e

comunitária, a empresa é uma
sociedade de capitais mas também
e sobretudo uma sociedade de
pessoas.
O trabalho faz parte do plano de
Deus e é um bem para o homem,
pertencendo-lhe desde o princípio e
antecedendo a sua desobediência.
Não é portanto punição nem
maldição, mas com o pecado o
trabalho torna-se fadiga. | Com
a sua pregação, Jesus vem repor
o verdadeiro sentido, ensinando
aos homens que não se deixem
escravizar pelo trabalho, mas
antes que ganhar o mundo não
é o objectivo das suas vidas. Os
tesouros da terra esgotam-se,
são passageiros, ao passo que
os tesouros do Céu são eternos:
é a estes que o nosso coração se
deve ligar. Tudo o mais, inclusive o
trabalho, encontra o seu lugar, o seu
sentido e o seu valor orientado para
essa única coisa necessária, ganhar
o Reino de Deus. | Em Cristo, o
trabalho humano é participação na
obra da criação e da redenção, e
o seu valor decorre de ser feito por
pessoas, devendo ser orientado
para a valorização da pessoa que
o realiza. Mas ao mesmo tempo, o
trabalho tem uma dimensão social,
pois entrelaça-se naturalmente
com o trabalho de outros homens.
| A DSI reconhece a prioridade
do trabalho sobre o capital, mas
também a sua complementaridade,
sendo que o trabalho é sempre
uma causa primária, enquanto o
capital é uma causa instrumental.
| Nesta complementaridade, não
deve haver, portanto, conflitualidade
entre trabalho e capital, fenómeno
que acontece com frequência na

sociedade. Se numa determinada
fase de desenvolvimento, os
trabalhadores punham as suas
forças à disposição dos patrões
e estes, guiados pelo principio do
maior lucro, procuravam manter
os salários o mais baixo possível,
actualmente o conflito surge
devido aos progressos cientíﬁcos
e tecnológicos, à globalização
dos mercados, que não só
fazem perigar a manutenção dos
postos de trabalho mas também
dão origem a uma exploração
desenfreada da força laboral
em busca da produtividade. |
A DSI preconiza que o estado
tem o dever de vigiar para que
não se subtraia aos cidadãos,
por motivos de produtividade, o
tempo destinado ao repouso e ao
culto divino. Assim também, os
empregadores têm a obrigação
análoga em relação aos seus
empregados. Os cristãos devem
fazer todos os esforços para
que as leis, no respeito pela
liberdade religiosa, reconheçam
os domingos e dias de festa da
Igreja como feriados. | O trabalho
é um direito fundamental do
homem, porque acresce à
sua própria dignidade. A Igreja
ensina o valor do trabalho, até
porque este é necessário para
manter a família, para ter direito
à propriedade e para contribuir
para o bem comum da família
humana. Por isso, toda a questão
moral à volta do trabalho leva a
Igreja a classiﬁcar o desemprego
como uma verdadeira calamidade
social. | A DSI considera que
é dever inalienável do estado
promover políticas activas de
criação de oportunidades de

trabalho. O dever do Estado não
consiste tanto em assegurar
trabalho diretamente, mas em
secundar e regular a actividade
das empresas, de forma a criar
as condições necessárias para a
existência de oportunidades de
trabalho justo e estável para todos.
Devido à globalização da economia
do mundo de hoje, deve o estado
procurar estabelecer acordos
internacionais que promovam a
colaboração além-fronteiras. | Os
direitos dos trabalhadores, como
todos os demais direitos, baseiamse na natureza da pessoa humana

e da sua dignidade transcendente.
A DSI enumera alguns deles:
- direito a uma justa remuneração;
- direito ao repouso;
- direito a ter um ambiente de
trabalho e processos de laboração
que não causem dano à saúde
física nem a sua integridade moral;
- direito a vcer salvaguardada a sua
personalidade no local de trabalho;
- direito a subvenções convenientes
em caso de desemprego;
- direito à pensão de reforma,
seguro de velhice, doença e
invalidez por acidente de trabalho;
- direito a disposições sociais

CPe
eSTe NATAL AS FAmÍLIAS dA NoSSA ComUNIdAde
PreCISAm de SI

A campanha do Advento está a terminar e as nossas famílias
precisam de si para um Natal diferente. Entregue o seu cabaz
com o código da família correspondente até dia 17/12 na
receção do Centro Paroquial do Estoril.
Se não teve oportunidade de ficar com uma bola de uma
família, este fim-de-semana há novos cartões nas árvores
a pedir alimentos, para reforçar a mercearia solidária e
alguns cabazes. A entrega é também até dia 17/12 de modo a
entregarmos a tempo do Natal!
Obrigado pela vossa grande generosidade!

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: 8h15-16h40 e 11h-19h30 (carga horária
semanal 37h)
Envie a sua candidatura até dia 20/12 para
recrutamento@cpestoril.pt

CAderNo de AdVeNTo

Uma proposta de pequenas orações diárias em família www.
cpestoril.pt/capelania

