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VI dOMINgO dO 
TeMpO cOMuM

Leitura i  
Lv 19, 1-2

(17-18) 

SaLmo 102 (103)
refrão: 

O SenhOr é 
clemente 
e cheiO de 

cOmpaixãO.

Leitura ii: 1cor 
3, 16-23

evaNGeLHo SeGuNDo S. mateuS 5, 38-48
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Ouvistes que foi dito 
aos antigos: ‘Olho por olho e dente 
por dente’. Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau. Mas 
se alguém te bater na face direita, 
oferece-lhe também a esquerda. Se 
alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica, deixa-
lhe também o manto. Se alguém te 
obrigar a acompanhá-lo durante 
uma milha, acompanha-o durante 
duas. Dá a quem te pedir e não voltes 
as costas a quem te pede emprestado. 
Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu 

próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, 
porém, digo-vos: Amai os vossos 
inimigos e orai por aqueles que vos 
perseguem, para serdes filhos do 
vosso Pai que está nos Céus; pois Ele 
faz nascer o sol sobre bons e maus 
e chover sobre justos e injustos. Se 
amardes aqueles que vos amam, 
que recompensa tereis? Não fazem 
a mesma coisa os publicanos? E se 
saudardes apenas os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário? Não o 
fazem também os pagãos? Portanto, 
sede perfeitos, como o vosso Pai 
celeste é perfeito».
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26 de fevereiro —  qua
Quarta-feira de Cinzas

27 de fevereiro —  qui
Missa Voluntários (Cinzas)

12h30, Boa Nova

28 de fevereiro a 1 de março — 
Sex a dom

Retiro da Quaresma

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 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
MISSAS
9h 30m – Igreja de Santo 
António (Capela de Emaús) 
19h – Igreja de Santo António 
(Capela de Emaús)
21h – Igreja de Santo António 
(Capela de Emaús)

APOIO PECUNIÁRIO NO 
ANO DE 2 019
Para conhecimento de todos, 
informamos que das ofertas 
efectuadas pelos paroquianos, 
para A PARTILHA, as vendas 
simbólicas das mesmas, no 
ano de 2 019, totalizaram 
o valor de 21 532,16. Esta 
verba foi encaminhada 
para aquisição de produtos 
alimentares, de higiene 
e limpeza, para oferta às 
famílias carenciadas utentes 
da Mercearia Social Senhora 
da Boa Nova.
Mais informamos que os 
apoios pecuniários, colocados 
na caixa das FAMÍLIAS SOS, 
no ano de 2 019, totalizaram o 
valor de 1 140,00. Esta verba 
serviu para a aquisição de 
carne e peixe, para apoio às 
famílias carenciadas apoiadas 
pela nossa Paróquia.
A todos muito obrigada e bem-
hajam.

A liturgia do sétimo Domingo do 
Tempo Comum convida-nos à 
santidade, à perfeição. Sugere que 
o “caminho cristão” é um caminho 
nunca acabado, que exige de cada 
homem ou mulher, em cada dia, 
um compromisso sério e radical 
(feito de gestos concretos de amor 
e de partilha) com a dinâmica do 
“Reino”. Somos, assim, convidados a 
percorrer o nosso caminho de olhos 
postos nesse Deus santo que nos 
espera no final da viagem.
A primeira leitura que nos é proposta 
apresenta um apelo veemente à 
santidade: viver na comunhão com 
o Deus santo, exige o ser santo. Na 
perspectiva do autor do nosso texto, 
a santidade passa também pelo amor 
ao próximo.
No Evangelho, Jesus continua a 
propor aos discípulos, de forma 

muito concreta, a sua Lei da 
santidade (no contexto do “sermão 
da montanha”). Hoje, Ele pede 
aos seus que aceitem inverter 
a lógica da violência e do ódio, 
pois esse “caminho” só gera 
egoísmo, sofrimento e morte; e 
pede-lhes, também, o amor que 
não marginaliza nem discrimina 
ninguém (nem mesmo os inimigos). 
É nesse caminho de santidade que 
se constrói o “Reino”.
Na segunda leitura, Paulo convida 
os cristãos de Corinto - e os cristãos 
de todos os tempos e lugares - a 
serem o lugar onde Deus reside e 
Se revela aos homens. Para que isso 
aconteça, eles devem renunciar 
definitivamente à “sabedoria 
do mundo” e devem optar pela 
“sabedoria de Deus” (que é dom da 
vida, amor gratuito e total).

comeNtÁrio àS LeituraS

In Dehonianos



Quaresma
A palavra Quaresma vem do 
latim ”quadragésima”. Este 
tempo litúrgico compreende os 
dias que vão da Quarta-feira 
de Cinzas até Quinta-feira 
Santa antes da missa da Ceia 
do Senhor. O número 40 é 
simbólico e recorda muitas 
cenas da Bíblia: os 40 anos de 
caminhada do povo hebreu 
pelo deserto, os 40 dias que 
Moisés passou na montanha, 
os 40 dias de caminhada de 
Elias para chegar à montanha 
do Senhor, os 40 dias de Jesus 
jejuando no deserto. 
A Quaresma não tem sentido 
isolada da Páscoa. Na 
caminhada quaresmal não 
vamos ao encontro do nada ou 
da morte, mas caminhamos 
para a Ressurreição do Senhor 
e nossa
“A Quaresma coloca-nos 
perante estas perguntas 
fundamentais: Avanço na 
minha fi delidade a Cristo? 
Em desejos de santidade? 
Em generosidade apostólica 
na minha vida diária, no 
meu trabalho quotidiano 
entre os meus companheiros 
de profi ssão? Cada um que 
responda a estas perguntas, 
sem ruído de palavras, e 
verá como é necessária uma 
nova transformação para 
que Cristo viva em nós, para 
que a sua imagem se refl ita 
limpidamente na nossa 
conduta”. São Josemaria 
Escrivá
A Igreja, neste tempo 

quaresmal, une-se todos os 
anos ao mistério de Jesus no 
deserto. Portanto o espírito 
quaresmal é de um grande 
retiro de quarenta dias, 
durante os quais a Igreja 
propõe aos seus fi éis o exemplo 
de Cristo em seu retiro no 
deserto, e se prepara para a 
celebração das solenidades 
pascais, com a purifi cação do 
coração, uma prática perfeita 
da vida cristã e uma atitude 
penitencial. 
A penitência, tradução latina 
da palavra grega “metanóia”, 
que na Bíblia signifi ca 
conversão (literalmente, 
mudança de espírito) do 
pecador, designa todo um 
conjunto de ações interiores 
e exteriores dirigidas para a 
reparação do pecado cometido 
e o estado das coisas que 
resulta dele para o pecador. 
Literalmente, mudança de 
vida se diz do ato do pecador 
de voltar a Deus depois de ter 
estado distante de Deus, o do 
incrédulo que alcança a fé.
A penitência interior do cristão 
pode ter expressões muito 
variadas. A Escritura e os 
Padres da Igreja nos falam de 
três formas: o jejum, a oração 
e a esmola, que expressam 
a conversão com relação a si 
próprio, a Deus e aos outros. 
“Estes tempos são 
particularmente apropriados 
para os exercícios espirituais, 
as liturgias penitenciais, as 
peregrinações como sinal 
de penitência, as privações 
voluntárias como jejum e a 

aPoNtameNto
Da SemaNa

É escusado recorrer a 
outra sabedoria para 

defender os nossos 
interesses, até os mais 

legítimos e sinceros, 
que possa dispensar o 

perdão e a misericórdia. 
Devemos estar gratos 

e orgulhosos por 
esta herança que nos 

constitui cristãos e 
que, sempre que a 

perfi lhamos, nos salva 
de confl itos políticos, 

sociais e familiares que 
mudam radicalmente 

o rumo da história, 
porque geram, 

constroem e promovem 
relação. “O cristianismo 

começa e acaba em 
Cristo. O tempo vai 

acabando Cristo em nós 
até que ele seja tudo 

em todos.” (D. Manuel 
Clemente)

esmola, a comunhão cristã 
dos bens - obras de caridade e 
missionárias.” (Catecismo da 
Igreja Católica, 1438) 

Quarta-feira de 
Cinzas
A tradição de impor a 
cinza é da Igreja primitiva. 
Naquela época, as pessoas 
colocavam as cinzas na cabeça 
e se apresentavam ante a 
comunidade com um “hábito 
penitencial” para receber o 
Sacramento da Reconciliação 
na Quinta-feira Santa.
 “O começo dos quarenta 
dias de penitência, no Rito 
romano, caracteriza-se pelo 

austero símbolo das Cinzas, 
que caracteriza a Liturgia 
da Quarta-feira de Cinzas. 
Próprio dos antigos ritos nos 
quais os pecadores convertidos 
se submetiam à penitência 
canônica, o gesto de cobrir-
se com cinza tem o sentido 
de reconhecer a própria 
fragilidade e mortalidade, 
que precisa ser redimida pela 
misericórdia de Deus. Este 
não era um gesto puramente 
exterior, a Igreja o conservou 
como sinal da atitude do 
coração penitente que cada 
batizado é chamado a assumir 
no itinerário quaresmal. 
Devem ajudar aos fi éis, que 
vão receber as Cinzas, para 
que aprendam o signifi cado 

interior que este gesto tem, 
que abre a cada pessoa 
a conversão e ao esforço 
da renovação pascal”. A 
palavra cinza, que provém 
do latim “cinis”, representa 
o produto da combustão de 
algo pelo fogo. Esta adotou 
desde muito cedo um 
sentido simbólico de morte, 
expiração, humildade, 
recorda ao cristão a sua 
origem e o seu fi m: “E 
formou o Senhor Deus o 
homem do pó da terra” 
(Gn 2,7); “até que te tornes 
à terra; porque dela foste 
tomado; porquanto és pó e 
em pó te tornarás” (Gn 3,19).

CPe
eSTamoS a reCruTar
ADMINISTRATIVA/
FINANCEIRA
- Conhecimentos básicos de contabilidade
- Domínio do Excel e Word
-  2/3 anos de  experiência
- Habilitações Literárias: 12º ano
- Horário semanal: 38 horas
Envio de CV para recrutamento@cpestoril.pt ou 
entregue na secretaria do CPE.
Data limite: 26 de fevereiro de 2020

reuNiÃo meNSaL de 
voLuNTÁrioS
27.fevereiro (Próxima quinta-feira)
MISSA ÀS 12H30 NA IGREJA SRA BOA NOVA, 
COM IMPOSIÇAO DAS CINZAS, seguido de 
almoço e às 14H30 reunião de voluntários.
(Missa aberta à comunidade)

CPe eNCerrado
No próximo dia 25 de fevereiro, terça-feira de 
carnaval.

quer Ser voLuNTÁrio No BaNCo
farmaCÊuTiCo?
dia 29 de fevereiro (SÁBado)
NUMA DAS SEGUINTES FARMÁCIAS DOE 
MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA 
MÉDICA AO CENTRO PAROQUIAL DO ESTORIL:
Farmácia Silveira do Rosário; Farmácia Silveira 
de Birre;  Farmácia Silveira Cascais e Farmácia 
Cascais.
OU RECEBA OS MEDICAMENTOS PARA O 
CPE,NUM DOS SEGUI NTES TURNOS, NAS 
MESMAS FARMÁCIAS
das 9h00 às 12h30 | das 12h30 às 15h30 | das 
15h30 às 19h00
(inscrições: voluntarios@cpestoril.pt ou com a 
Maria João Archer)


