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IV DOMINgO DO 
ADVeNTO

Leitura i  
is 7,10-14

saLmo 23 (24)
refrão: 

Venha o Senhor: é 
ele o rei glorioSo.

Leitura ii
rom 1,1-7

eVaNGeLHo seGuNDo s.mateus  1,18-24

“abraçar a proposta que eLe Nos Veio fazer”

O nascimento de Jesus deu-se do 
seguinte modo: Maria, sua Mãe, 
noiva de José antes de terem 
vivido em comum, encontrara-se 
grávida por virtude do Espírito 
Santo. Mas José, seu esposo, que 
era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado, quando 
lhe apareceu num sonho o Anjo 
do Senhor, que lhe disse: «José, 
filho de David, não temas receber 
Maria, tua esposa pois o que nela 
se gerou é fruto do Espírito Santo. 

Ela dará à luz um Filho e tu pôr-
Lhe-ás o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o povo dos seus 
pecados». Tudo isto aconteceu 
para se cumprir o que o senhor 
anunciara por meio do Profeta, 
que diz: «A Virgem conceberá 
e dará à luz um Filho, que será 
chamado ‘Emanuel’, que quer 
dizer ‘Deus connosco’». Quando 
despertou do sono, José fez como 
o Anjo do Senhor lhe ordenara e 
recebeu sua esposa.

DO

In Dehonianos

A liturgia deste domingo diz-
nos, fundamentalmente, que 
Jesus é o “Deus-connosco”, que 
veio ao encontro dos homens 
para lhes oferecer uma proposta 
de salvação e de vida nova. 
Esse Jesus que esperamos é o 
“Deus que vem ao encontro dos 

homens”, para lhes oferecer a 
salvação. A festa do Natal que se 
aproxima deve ser o encontro de 
cada um de nós com este Deus; 
e esse encontro só será possível 
se tivermos o coração disponível 
para O acolher e para abraçar a 
proposta que Ele nos veio fazer. 
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Nib: 0010 0000 4714 5370 00125
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21 4680342 
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paroquiadoestoril.com

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 

HORÁRIOS MISSAS NATAL 
E ANO NOVO

Véspera de Natal
9h30; 19h (Ig.Sto. António)
(Ig.Sto.António fecha às 11h e reabre às 18h30)
24h Vigília (Missa do galo) (Ig. Sra. Boa Nova)

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

26 de Dezembro
Serviços Paroquiais encerrados

Véspera de Ano Novo
9h30 (Ig.Sto. António)
(Ig.St.António fecha às 12h e não abre à tarde)

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

2 de Janeiro
Serviços Paroquiais encerrados

Missa em castelhano: Não haverá missa em castelhano 
entre 21 de dezembro e 12 de janeiro



Um menino 
nasceu para nós, 
um Filho nos foi 
dado! 

Numa noite aparentemente 
igual a tantas noites, numa 
pobre gruta de Belém, Deus 
fez-se dádiva e presenteou a 
humanidade com o maior dom 
do seu Amor: o seu próprio 
fi lho, o menino Deus!  Ó Noite 
Santa e admirável, em que 
um menino nasceu para nós, 
um Filho nos foi dado!  Ó 
Noite fria e escura, em que o 
sorriso dum menino envolveu 
a terra inteira sedenta de 
calor e de luz. Ó Noite serena 
e silenciosa, em que o choro 
dum recém-nascido, anúncio 
de vida nova, abafou todos os 
silêncios e solidões do mundo. 
Ó Noite da promessa, em que 
o espanto espelhado no rosto 
maravilhado e agradecido de 
Maria e José são a certeza 
de que ele é o Deus feito 
Homem, o Deus connosco, 
o menino Jesus que ao colo 
da sua e nossa Mãe, abraça 
todos os Homens de todos 
os Tempo e lugares, para os 
envolver com o seu o Amor 
e a sua Paz. | Nesta noite 
de Natal, deixemos que de 
novo o menino nos abrace 
com ternura. Deixemos que o 
sorriso e o choro do menino 
Jesus encham de sentido e de 
esperança todas as nossas 

apoNtameNto
Da semaNa

A eternidade entrou 
no tempo! Agora, 

quer entrar no nosso 
tempo, mas entrar no 

nosso tempo é habitar 
no templo de cada um 
de nós. Agora! Agora, 

porque este tempo 
que é o nosso – o meu 

tempo e o teu tempo 
-, se não se detém 

nos erros passados, 
também não dura 

para sempre.  É desta 
consciência presente, 

renovada em cada 
manhã, que brota o 
nosso fi at, o desejo 

que o tempo que nos 
é dado, comece a ter 

um sabor eterno, e 
isso se torne visível 

para nós mesmos 
e para os outros.  

Então, permitamos 
que “desça o orvalho 

do alto dos Céus e 
as nuvens chovam 
o Justo. Abra-se a 
terra e germine o 

Salvador”!

alegrias e dores. Com Maria 
e José, façamos com que o 
espanto dos que contemplam o 
mistério do Amor feito Homem, 
nos torne agradecidos e 
maravilhados, para podermos 
gritar com alegria: Ó Noite Santa 
e admirável, em que um menino 
nasceu para nós, um Filho nos 
foi dado! | A equipa pastoral 
de Santo António do estoril, 
deseja a todos os paroquianos 
e amigos um Santo e feliz Natal, 
cheio de paz e de amor. Que a 
nossa comunidade seja sempre 
imagem fi el da manjedoura 
de Belém: uma família com o 
menino Deus no centro e com 
as portas abertas a todos os 
homens de boa vontade.
Padre Paulo
Padre Ricardo
Diácono José Noronha

O Boletim 
e o Natal
A equipa que semanalmente 
prepara o Boletim paroquial 
deseja a todos um Santo Natal 
e um Óptimo Ano Novo. Que 
seja um tempo de paz, de amor, 
de fraternidade e com os olhos 
postos no presépio, onde tudo 
acontece. Que seja um tempo de 
lembrança daqueles para quem 
o Natal é uma época difícil ou 
solitária.
Regressaremos no dia 12 de 
Janeiro.  

CPE
“ESTE NATAL ADOTE UMA FAMÍLIA”
MUITO OBRIGADO a todos os Paroquianos pelos cabazes que generosamente entregaram ao 
longo do Advento.
Só com a vossa ajuda é que foi possível que 250 famílias, apoiadas diariamente pelo Centro 
Paroquial do Estoril, tivessem um Natal mais feliz.

Nasce Mais uma Vez

Nasce mais uma vez,
Menino Deus!

Não faltes, que me faltas
Neste inverno gelado.
Nasce nu e sagrado

No meu poema,
Se não tens um presépio

Mais agasalhado.
Nasce e fi ca comigo

Secretamente,
Até que eu, infi el, te denuncie

Aos Herodes do mundo.
Até que eu, incapaz

De me calar,
Devasse os versos e destrua a paz
Que agora sinto, só de te sonhar.

Miguel Torga, in ‘Diários’


