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COMENTÁRIO ÀS LEITURAS

Naquele tempo, disse Jesus 
aos seus discípulos: «Vós 
sois o sal da terra. Mas se ele 
perder a força, com que há-de 
salgar-se? Não serve para 
nada, senão para ser lançado 
fora e pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não 
se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; nem 

se acende uma lâmpada para 
a colocar debaixo do alqueire, 
mas sobre o candelabro, onde 
brilha para todos os que estão 
em casa. Assim deve brilhar a 
vossa luz diante dos homens, 
para que, vendo as vossas boas 
obras, glorifiquem o vosso Pai 
que está nos Céus».

DO

In Liturgia, 
Dehonianos

A Palavra de Deus deste 5º 
Domingo do Tempo Comum 
convida-nos a reflectir sobre o 
compromisso cristão. Aqueles 
que foram interpelados pelo 
desafio do “Reino” não podem 
remeter-se a uma vida cómoda 
e instalada, nem refugiar-se 
numa religião ritual e feita de 
gestos vazios; mas têm de viver 
de tal forma comprometidos 
com a transformação do 
mundo que se tornem uma luz 
que brilha na noite do mundo 
e que aponta no sentido desse 
mundo de plenitude que Deus 
prometeu aos homens - o 

mundo do “Reino”.
No Evangelho, Jesus exorta 
os seus discípulos a não se 
instalarem na mediocridade, 
no comodismo, no “deixa 
andar”; e pede-lhes que sejam 
o sal que dá sabor ao mundo e 
que testemunha a perenidade 
e a eternidade do projecto 
salvador de Deus; também 
os exorta a serem uma luz 
que aponta no sentido das 
realidades eternas, que vence 
a escuridão do sofrimento, do 
egoísmo, do medo e que conduz 
ao encontro de um “Reino” de 
liberdade e de esperança.

Donativos 
NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 

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

FORMAÇÃO PARA 
LEITORES
Realiza-se no dia 22 de 
Fevereiro, das 11,00 às 
17,00, intervalo para almoço 
13-14,30, na Igreja de Sto. 
António.
OS LEITORES 
RECENTEMENTE 
INCLUÍDOS DEVEM 
PARTICIPAR.

ENCONTRO DE LITURGIA
No dia 18 de Fevereiro 
às 21h30, no Auditório 
Senhora da Boa Nova.
Aberto a todos os cristãos, 
e obrigatória a participação 
dos MECs que renovam em 
2020.
Apresentação do Cón. L
uís Manuel, diretor do Dept. 
de Liturgia do Patriarcado
Tema: «VIVÊNCIA 
DA CARIDADE: O 
ACOMPANHAMENTO 
DOS DOENTES - dimensão 
pastoral e celebração 
litúrgica».

1 A 9 DE FEVEREIRO —  SÁB A 
DOM

Peregrinação à Terra Santa

1O DE FEVEREIRO — SEG  
Terço Catequistas

19h30

11 DE FEVEREIRO — TER
 Dia Mundial do Doente (dia de 

Nossa Senhora de Lourdes)
 

15 DE FEVEREIRO — SÁB
Curso “Modo Bíblico”

9h às 13h

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 



Sal da Terra
Canonização de Frei 
Bartolomeu dos Mártires

Vós —diz Cristo Senhor 
nosso, falando com os 
pregadores —sois o sal 
da terra; e chama-lhes 
sal da terra, porque quer 
que façam na terra o que 
faz o sal. O efeito do sal 
é impedir a corrupção, 
mas quando a terra se vê 
tão corrupta como está a 
nossa, havendo tantos nela 
que têm ofício de sal, qual 
será, ou qual pode ser a 
causa desta corrupção? Ou 
é porque o sal não salga, ou 
porque a terra se não deixa 
salgar. Ou é porque o sal 
não salga, e os pregadores 
não pregam a verdadeira 
doutrina, ou porque a terra 
se não deixa salgar, e os 
ouvintes, sendo verdadeira 
a doutrina que lhes dão, 
a não querem receber; ou 
é porque o sal não salga, 
e os pregadores dizem 
uma coisa e fazem outra, 
ou porque a terra se não 
deixa salgar, e os ouvintes 
querem antes imitar o que 
eles fazem, que fazer o que 
dizem; ou é porque o sal 
não salga, e os pregadores 
se pregam a si, e não a 
Cristo, ou porque a terra 
se não deixa salgar, e os 
ouvintes, em vez de servir 
a Cristo, servem a seus 

apetites. Não é tudo isto 
verdade? Ainda mal.
Suposto pois que, ou o sal 
não salgue, ou a terra se 
não deixe salgar, que se há 
de fazer a este sal, e que 
se há de fazer a esta terra? 
O que se há de fazer ao 
sal que não salga, Cristo 
o disse logo: Quod si sal 
evanuerit, in quo salietur? 
Ad nihilum valet ultra, 
nisi ut mittatur foras, et 
conculcetur ab hominibus 
(Mt. 5, 13): Se o sal perder 
a substância e a virtude, e o 
pregador faltar à doutrina 
e ao exemplo, o que se lhe 
há de fazer é lançá-lo fora 
como inútil, para que seja 
pisado de todos. Quem se 
atrevera a dizer tal coisa, 
se o mesmo Cristo a não 
pronunciara? Assim como 
não há quem seja mais 
digno de reverência e de 
ser posto sobre a cabeça 
que o pregador que ensina 
e faz o que deve, assim 
é merecedor de todo o 
desprezo e de ser metido 
debaixo dos pés o que com 
a palavra ou com a vida 
prega o contrário.

Padre António Vieira (Sermão de S. 
António, pregado na cidade de S. 
Luís do Maranhão, em 1654

APONTAMENTO
DA SEMANA

É, se opera, quer 
dizer, se serve o seu 
propósito, se chega 

a realizar-se. A fé 
não é uma opção 

piedosa intimista 
ou sectária, uma 

linguagem erudita 
ou eclética. A fé é a 
vida. A vida serve-
se da fé porque a fé 

serve a vida. Não 
somos espectadores 
dum passado, duma 

tradição, somos 
“seguidores de 

Cristo”, prontos a 
querer demonstrar 

com a nossa 
existência, as 

razões da nossa 
fé, a pertinência 
da nossa fé. Se o 

cristianismo não 
tem uma incidência 

directa em nós, 
Cristo é um puro 

nome.

Dia Mundial do 
Doente
«Vinde a Mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos,
que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 
11, 28)

Queridos irmãos e irmãs!
1. Estas palavras ditas por Jesus 
– «vinde a Mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, que 
Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 
– indicam o caminho misterioso 
da graça, que se revela aos 
simples e revigora os cansados 
e exaustos. Tais palavras 
exprimem a solidariedade do 
Filho do Homem, Jesus Cristo, 
com a humanidade aflita e 
sofredora. Há tantas pessoas 
que sofrem no corpo e no 
espírito! A todas, convida a ir 
ter com Ele – «vinde a Mim» 
–, prometendo-lhes alívio e 
recuperação. «Quando Jesus 
pronuncia estas palavras, tem 
diante dos seus olhos as pessoas 
que encontra todos os dias pelas 
estradas da Galileia: muita 
gente simples, pobres, doentes, 
pecadores, marginalizados pelo 
ditame da lei e pelo opressivo 
sistema social. Este povo sempre 
acorreu a Ele para ouvir a sua 
palavra, uma palavra que incutia 
esperança» (Angelus, 6 de julho 
de 2014).
No XXVIII Dia Mundial do 
Doente, Jesus dirige este convite 
aos doentes e oprimidos, aos 
pobres cientes de dependerem 
inteiramente de Deus para a cura 
de que necessitam sob o peso 
da provação que os atingiu. A 
quem vive na angústia devido 

à sua situação de fragilidade, 
sofrimento e fraqueza, Jesus 
Cristo não impõe leis, mas, na 
sua misericórdia, oferece-Se a 
Si mesmo, isto é, a sua pessoa 
que dá alívio. A humanidade 
ferida é contemplada por 
Jesus com olhos que veem e 
observam, porque penetram 
em profundidade: não correm 
indiferentes, mas param e 
acolhem o homem todo e 
todo o homem segundo a 
respetiva condição de saúde, 
sem descartar ninguém, 
convidando cada um a 
fazer experiência de ternura 
entrando na vida d’Ele.
2. Porque tem Jesus Cristo 
estes sentimentos? Porque 
Ele próprio Se tornou frágil, 
experimentando o sofrimento 
humano e recebendo, por sua 
vez, alívio do Pai. Na verdade, 
só quem passa pessoalmente 
por esta experiência poderá 
ser de conforto para o outro. 
Várias são as formas graves 
de sofrimento: doenças 
incuráveis e crónicas, 
patologias psíquicas, 
aquelas que necessitam de 
reabilitação ou cuidados 
paliativos, as diferentes 
formas de deficiência, as 
doenças próprias da infância 
e da velhice, etc. Nestas 
circunstâncias, nota-se por 
vezes carência de humanidade, 
pelo que se revela necessário, 
para uma cura humana 
integral, personalizar o 
contacto com a pessoa doente 
acrescentando a solicitude 
ao tratamento. Na doença, a 

pessoa sente comprometidas não 
só a sua integridade física, mas 
também as várias dimensões da 
sua vida relacional, intelectiva, 
afetiva, espiritual; e por isso, 
além das terapias, espera 
amparo, solicitude, atenção, 
em suma, amor. Além disso, 
junto do doente, há uma família 
que sofre e pede, também ela, 
conforto e proximidade.

Excerto da Mensagem do Papa 
Francisco para o XXVIII Dia 
Mundial Do Doente 

Rita Cardo
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