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VI DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

LEITURA I  
SIR 15, 16-21 

(15-20) 

SALMO 118 

(119)
REFRÃO: 

DITOSO O QUE 
ANDA NA LEI DO 

SENHOR.

LEITURA II: 1 
COR 2, 6-10

EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 5, 17-37
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Não penseis que vim 
revogar a Lei ou os Profetas; não vim 
revogar, mas completar. Em verdade vos 
digo: Antes que passem o céu e a terra, 
não passará da Lei a mais pequena 
letra ou o mais pequeno sinal, sem que 
tudo se cumpra. Portanto, se alguém 
transgredir um só destes mandamentos, 
por mais pequenos que sejam, e ensinar 
assim aos homens, será o menor no reino 
dos Céus. | Mas aquele que os praticar e 
ensinar será grande no reino dos Céus. 
Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça 
não superar a dos escribas e fariseus, 
não entrareis no reino dos Céus. 
Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não 
matarás; quem matar será submetido 
a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: 
Todo aquele que se irar contra o seu 
irmão será submetido a julgamento. 
Quem chamar imbecil a seu irmão será 
submetido ao Sinédrio, e quem lhe 
chamar louco será submetido à geena de 
fogo. Portanto, se fores apresentar a tua 
oferta sobre o altar e ali te recordares 
que o teu irmão tem alguma coisa contra 
ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão 
e vem depois apresentar a tua oferta. 
Reconcilia-te com o teu adversário, 
enquanto vais com ele a caminho, não 
seja caso que te entregue ao juiz, o juiz 
ao guarda, e sejas metido na prisão. 

Em verdade te digo: Não sairás de lá, 
enquanto não pagares o último centavo. 
Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás 
adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que olhar para uma mulher 
desejando-a, já cometeu adultério 
com ela no seu coração. Se o teu olho é 
para ti ocasião de pecado, arranca-o e 
lança-o para longe de ti, pois é melhor 
perder-se um dos teus membros do 
que todo o corpo ser lançado na geena. 
E se a tua mão direita é para ti ocasião 
de pecado, corta-a e lança-a para longe 
de ti, porque é melhor que se perca 
um dos teus membros, do que todo o 
corpo ser lançado na geena. Também 
foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher 
dê-lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, 
digo-vos: Todo aquele que repudiar sua 
mulher, salvo em caso de união ilegal, 
fá-la cometer adultério. Ouvistes que 
foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que 
tiveres jurado, mas cumprirás os teus 
juramentos para com o Senhor’. Eu, 
porém, digo-vos que não jureis em caso 
algum: nem pelo Céu, que é o trono de 
Deus; nem pela terra, que é o escabelo 
dos seus pés; nem por Jerusalém, que é a 
cidade do grande Rei. Também não jures 
pela tua cabeça, porque não podes fazer 
branco ou preto um só cabelo. A vossa 
linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. 
O que passa disto vem do Maligno».
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20 DE FEVEREIRO —  QUI
CAFé

11h
Terço das Famílias

19h30

Beatos Franciscoe Jacinta de 
Fátima

22 DE FEVEREIRO — SÁB
Cadeira de S. Pedro, Apóstolo

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 



Eutanásia: 
Conferência Episcopal 
Portuguesa manifesta 
apoio à realização de 
referendo, para travar 
despenalização. Bispos 
católicos defendem 
opção dos «cuidados 
paliativos» como 
alternativa que respeita 
a vida

A Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) manifestou 
o seu apoio à realização 
de um referendo contra a 
despenalização da eutanásia em 
Portugal, propondo uma aposta 
nos “cuidados paliativos”, como 
alternativa.
“A opção mais digna contra a 
eutanásia está nos cuidados 
paliativos como compromisso de 
proximidade, respeito e cuidado 
da vida humana até ao seu fim 
natural. Nestas circunstâncias, 
a Conferência Episcopal 
acompanha e apoia as iniciativas 
em curso contra a despenalização 
da eutanásia, nomeadamente 
a realização de um referendo”, 

refere um comunicado dos 
bispos católicos, divulgado após 
a reunião mensal do Conselho 
Permanente que decorreu em 
Fátima.
O documento foi apresentado 
aos jornalistas pelo secretário da 
CEP, padre Manuel Barbosa.
Os bispos aludem à “hipótese 
da despenalização da eutanásia 
na Assembleia da República”, 
recordando as posições tomadas 
pela Igreja Católica em 2016, 
em particular a Nota Pastoral 
«Eutanásia: o que está em 
causa? Para um diálogo sereno e 
humanizador», na qual se afirma 
que “nunca é absolutamente 
seguro que se respeita a vontade 
autêntica de uma pessoa que 
pede a eutanásia”.
“A sociedade tem de ser 
consultada – e o referendo é uma 
forma -, tem de ser ouvida sobre 
questões que são essenciais da 
própria vida. A legitimidade [do 
Parlamento] é, naturalmente, 
para servir o bem comum 
do povo, neste caso o povo 
português”, indicou o padre 
Manuel Barbosa.

APONTAMENTO
DA SEMANA

A lei de Deus não é um 
código deontológico, 

um conjunto de 
axiomas que regulam 

as relações e balizam a 
nosso comportamento; 

não é um formalismo 
que respeitamos 

para aliviar a nossa 
consciência satisfeita 

com um espírito 
legalista, e nos 

desobriga da afeição ao 
mundo e ao propósito 

do seu Criador. É 
uma dinâmica de 

conhecimento, uma 
arte sapiencial, uma 

sabedoria que não 
obtemos por nós 

mesmos mas que temos 
de mendigar ao Espírito 
Santo, como nos mostra 

o filme, “Uma vida 
escondida”, de Terrence 

Malick.  

Cadeira de S. 
Pedro, Apóstolo
A Igreja de Cristo ergue-se 
sobre a firmeza da fé de Pedro.  
De entre os homens de todo o 
mundo é Pedro o único escolhido 
para ser posto à frente de todos 
os povos chamados à fé, para 
ser posto à frente de todos os 
Apóstolos e de todos os Padres 
da Igreja; e assim, embora 
haja no povo de Deus muitos 
sacerdotes e muitos pastores, 
Pedro é o verdadeiro guia de 
todos aqueles que têm Cristo 
como chefe supremo. Dignou-Se 
Deus conceder a este homem, 
caríssimos irmãos, uma grande 
e admirável participação no seu 
poder; e, se Ele quis que os outros 
chefes da Igreja tivessem com 
Pedro algo de comum, foi por 
intermédio de Pedro que isso lhes 
foi concedido.
A todos os Apóstolos pergunta o 
Senhor o que pensam os homens 
acerca d’Ele; e a resposta de 
todos revela de modo unânime 
as hesitações da humana 
ignorância. | Mas quando 
procura saber o pensamento 
dos discípulos, o primeiro na 
confissão do Senhor é o primeiro 
na dignidade apostólica. Tendo 
ele dito: Tu és Cristo, o Filho do 
Deus vivo, Jesus respondeu-
lhe: És feliz, Simão Bar-Jonas, 
porque não foram a carne nem 
o sangue que to revelaram, 
mas sim meu Pai que está nos 
Céus; ou seja, és feliz, porque o 
meu Pai te ensinou, e não foste 
enganado pela opinião da terra, 
mas instruído pela inspiração 
do Céu; e não foram a carne 
nem o sangue que to revelaram, 

mas sim Aquele de quem sou o 
Filho Unigénito. | E Eu te digo, 
acrescentou; ou seja, assim como 
o meu Pai te manifestou a minha 
divindade, assim Eu te revelo a 
tua dignidade: Tu és Pedro, isto 
é: Eu sou a pedra inquebrantável, 
Eu sou a pedra angular que de 
dois povos faz um só, Eu sou o 
fundamento que ninguém pode 
substituir; todavia também tu 
és pedra, porque solidário com 
a minha força e, desse modo, 
o poder que Me é próprio por 
prerrogativa pessoal ser-te-á 
comunicado pela participação 
comigo.
Dos Sermões de São Leão 
Magno, papa ((Sermão 4 sobre 
o aniversário da sua ordenação, 
2-3: PL 54, 149-151) (Sec. V)

FORMAÇÃO PARA 
LEITORES
Realiza-se no dia 22 de 
Fevereiro, das 11,00 às 17,00, 
intervalo para almoço 13h 
14h30, na Igreja de Sto. 
Atónio.
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. Luís 
Manuel, diretor do Dept. de 

Liturgia do Patriarcado
Tema: «VIVÊNCIA 
DA CARIDADE: O 
ACOMPANHAMENTO 
DOS DOENTES - dimensão 
pastoral e celebração 
litúrgica».

COMENTÁRIO AO EVANGELHO
A liturgia do sexto Domingo do tempo comum, convida-nos a revisitar a 
dimensão volitiva, ou seja, a nossa vontade no cumprimento dos mandamentos. 
Jesus no Evangelho diz-nos que “se a nossa justiça não superar a dos escribas 
e fariseus, não entraremos no reino dos Céus”. No fundo, compreendemos que 
para Jesus não se trata apenas de cumprir a lei, trata-se sim de superar a 
própria lei. Com isso, Jesus quer dizer-nos que o Amor e a Misericórdia são a 
plenitude da própria lei. São estas duas virtudes ou dons que nos diferenciam 
verdadeiramente dos escribas e fariseus.  É somente nesta logica de Amor que 
a amizade, o respeito, a fraternidade, a solidariedade  e a vida se desenvolvem. 
Somente assim podemos anunciar Cristo e o seu Evangelho. Por fim, o 
Evangelho leva-nos a questionar: qual é a atitude do horizonte do nosso olhar 
no cumprimento da lei, ou seja, dos mandamentos?

Vicente Coelho
(Seminarista)

CPE
PRECISAMOS DE 
VOLUNTÁRIOS:
BANCO FARMACÊUTICO
29.fevereiro (sábado), em 
turnos de 2 voluntários nos 
seguintes horários:
das 9h00 às 12h30 | das 
12h30 às 15h30 | das 15h30 
às 19h00.
Nas farmácias:
Farmácia Silveira do 
Rosário;
Farmácia Silveira de Birre;
Farmácia Silveira Cascais;
e Farmácia Cascais.
Todas os medicamentos 
doados, durante o dia e 
nestas farmácias, ajudam os 
utentes do Centro Paroquial 
do Estoril.

MERCEARIA SOLIDÁRIA
- Organização do armazém 
e loja,
- Registos informáticos de 
caixa.
 
CENTRO DE DIA
-Apoio nos almoços - em 
qualquer dia útil das 13h às 
14h;
-Dinamização de atividades 
lúdicas (artes, costura, 
música, etc.) -  em qualquer 
dia útil das 11h às 13h ou 
das 14h às 15h.
  
INSCRIÇÕES 
voluntarios@cpestoril.pt ou 
receção do CPE. 


