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LEITURA I: JER 
31, 31-34

SALMO 
50 (51) REFRÃO: 

DAI-ME, 
SENHOR, UM 

CORAÇÃO PURO.

LEITURA II
HEB 5, 7-9

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO 12, 20-33

“O VERBO FEZ-SE CARNE E MONTOU A SUA TENDA NO MEIO DOS HOMENS”

Naquele tempo, alguns gregos que 
tinham vindo a Jerusalém para 
adorar nos dias da festa, foram ter 
com Filipe, de Betsaida da Galileia, 
e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, 
nós queríamos ver Jesus». Filipe 
foi dizê-lo a André; e então André e 
Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus 
respondeu-lhes: «Chegou a hora 
em que o Filho do homem vai ser 
glorificado. Em verdade, em verdade 
vos digo: Se o grão de trigo, lançado 
à terra, não morrer, fica só; mas se 
morrer, dará muito fruto. Quem 
ama a sua vida, perdê-la-á, e quem 
despreza a sua vida neste mundo 
conservá-la-á para a vida eterna. Se 
alguém Me quiser servir, que Me siga, 
e onde Eu estiver, ali estará também 
o meu servo. E se alguém Me servir, 
meu Pai o honrará. Agora a minha 

alma está perturbada. E que hei-de 
dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas 
por causa disto é que Eu cheguei a 
esta hora. Pai, glorifica o teu nome». 
Veio então do Céu uma voz que 
dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a 
glorificá-l’O». A multidão que estava 
presente e ouvira dizia ter sido um 
trovão. Outros afirmavam: «Foi um 
Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: 
«Não foi por minha causa que esta 
voz se fez ouvir; foi por vossa causa. 
Chegou a hora em que este mundo vai 
ser julgado. Chegou a hora em que vai 
ser expulso o príncipe deste mundo. 
E quando Eu for elevado da terra, 
atrairei todos a Mim». Falava deste 
modo, para indicar de que morte ia 
morrer.

DO

Padre Paulo

No horizonte próximo de Jesus, está 
apenas a cruz (a “hora”).  Ele está consciente 
de que vai sofrer uma morte violenta e 
maldita, e que todos o vão abandonar 
como um fracassado. Paradoxalmente, 
Ele está consciente, também, que nessa 
cruz se manifestará a “glória” do Filho 
do Homem. | A morte de Jesus não é um 

momento isolado, mas o culminar de um 
processo de doação total de Si mesmo, que 
se iniciou quando “o Verbo Se fez carne e 
montou a sua tenda no meio dos homens” 
(Jo 1,14); é o último acto de uma vida de 
entrega total aos projectos de Deus, feita 
amor até ao extremo.
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23 DE MARÇO — TER
Jornadas Penitenciais da Quaresma 

Igreja de Santo António
 8h - 13h / 16h - 21h30

26 DE MARÇO — SEX
Via Sacra  

Igreja de Santo António
 18h

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

0,5% DO SEU IRS LEVA-NOS MAIS LONGE
SEM CUSTOS PARA SI
Cuidamos diariamente das famílias mais carenciadas 
da nossa comunidade, das crianças e jovens, dos idosos 
e das pessoas que precisam de cuidados essenciais em 
casa. Com a crise pandémica o número de pessoas que 
procuram o nosso apoio aumentou e só com a sua ajuda 
conseguimos chegar a todos.
Consignar 0,5% do seu IRS é um gesto simples, rápido, 
sem custos para si e uma grande ajuda na vida de 850 
famílias que o Centro Paroquial do Estoril apoia todos 
os dias.
 
Modelo 3 >> Quadro 11: Instituições Particulares de 
Solidariedade Social >> NIF: 501646825
 
Contamos com todos! Obrigado!

JORNADAS PENITENCIAIS DA QUARESMA 

23 DE MARÇO (3ªF) DAS 8H ÀS 13H ; 16H ÀS 21H30



Oração a São 
José
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu 
Filho;
em vós, Maria depositou a sua 
confiança;
convosco, Cristo tornou-Se 
homem.

Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai também para 
nós
e guiai-nos no caminho da 
vida.
Alcançai-nos graça, 
misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 
Ámen.

Mensagem do 
Papa Francisco 
para Quaresma 
2021
«Vamos subir a Jerusalém...» 
(Mt 20, 18). Quaresma: tempo 
para renovar fé, esperança e 
caridade.
Jesus, ao anunciar aos 
discípulos a sua paixão, 
morte e ressurreição como 
cumprimento da vontade do 
Pai, desvenda-lhes o sentido 
profundo da sua missão e 
convida-os a associarem-
se à mesma pela salvação 
do mundo. | Ao percorrer 
o caminho quaresmal que 
nos conduz às celebrações 

pascais, recordamos Aquele 
que «Se rebaixou a Si mesmo, 
tornando-Se obediente até à 
morte e morte de cruz» (Flp 2, 
8). Neste tempo de conversão, 
renovamos a nossa fé, obtemos 
a «água viva» da esperança 
e recebemos com o coração 
aberto o amor de Deus que nos 
transforma em irmãos e irmãs 
em Cristo. Na noite de Páscoa, 
renovaremos as promessas do 
nosso Batismo, para renascer 
como mulheres e homens 
novos por obra e graça do 
Espírito Santo. Entretanto o 
itinerário da Quaresma, como 
aliás todo o caminho cristão, 
já está inteiramente sob a luz 
da Ressurreição que anima 
os sentimentos, atitudes e 
opções de quem deseja seguir 
a Cristo.| O jejum, a oração 
e a esmola – tal como são 
apresentados por Jesus na sua 
pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são 
as condições para a nossa 
conversão e sua expressão. 
O caminho da pobreza e da 
privação (o jejum), a atenção e 
os gestos de amor pelo homem 
ferido (a esmola) e o diálogo 
filial com o Pai (a oração) 
permitem-nos encarnar uma 
fé sincera, uma esperança viva 
e uma caridade operosa.  | 
Queridos irmãos e irmãs, cada 
etapa da vida é um tempo 
para crer, esperar e amar. Que 
este apelo a viver a Quaresma 
como percurso de conversão, 
oração e partilha dos nossos 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Humildade

São várias as vezes em que, nas Sagradas Escrituras, Deus 
chama o seu povo, ou Jesus os seus discípulos, à obediência. 
Por isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o crente 

é chamado ao cumprimento de certos mandamentos. No 
entanto, está em jogo muito mais que cumprir ordens. A 
obediência brota de um acto de fé pelo qual aquele que 

reconhece a autoridade de Deus se põe à sua disposição, 
escuta a manifestação da sua vontade, põe-na em prática 
e nisso encontra a sua paz. Ao mesmo tempo, sabe que a 
obediência é a adesão ao caminho que Deus oferece para 

viver em amizade com Ele: “Vós sereis meus amigos, se 
fizerdes o que vos mando” (Jo 15, 14). Ninguém é amigo 

de outro por fazer o que este lhe manda, a não ser que lhe 
mande o que for necessário para o trazer à amizade consigo. 

Amizade e autoridade estão intimamente entrelaçadas 
nestas palavras de Jesus. Por fim, o mesmo Senhor nos dá 
disso testemunho ao revelar-Se como o Filho muito amado, 
que em tudo faz a vontade do Pai. Não poderia ser de outro 
modo numa tão grande comunhão de amor, à qual também 

nós somos chamados.

Padre João

 Ano de São José
Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de 
Maria como Padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco 
convocou o “Ano de São José”.
Pai amado, pai na ternura, na obediência e no acolhimento; 
pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra: 
com estas palavras, o Papa Francisco descreve São José.
Que esta oração ao santo do silêncio nos acompanhe durante 
todo o ano pastoral.

bens, nos ajude a repassar, na 
nossa memória comunitária e 
pessoal, a fé que vem de Cristo 
vivo, a esperança animada 
pelo sopro do Espírito e o 
amor cuja fonte inexaurível é o 
coração misericordioso do Pai.

Regresso à missa 
presencial
Regresso do culto público 
desafia à procura «daqueles 
que desapareceram» e 
ao acolhimento de quem 
descobriu a Igreja pelos media
O bispo de auxiliar de Lisboa 
D. Américo Aguiar afirmou 
que o regresso do culto público 
não vai encontrar “tudo na 
mesma” e desafia à procura 
“daqueles que desapareceram” 
e de quem descobriu a 
Igreja pelos media. | “As 
comunidades têm um grande 
desafio pela frente: serem 
capazes de ler os sinais dos 
tempos e saírem ao encontro 
daqueles que desapareceram”, 
disse D. Américo Aguiar à 
Agência ECCLESIA após ter 
presidido à Missa na Paróquia 
do Parque das Nações. | 
Para o bispo auxiliar de 
Lisboa, “nunca como agora é 
urgente que a Igreja em saída 
aconteça” para ir ao encontro 
de quem habitualmente estava 
presente nas comunidades 
e de “muita agente” que 
“descobriu a Igreja através 

das transmissões, sejam 
televisivas seja através das 
plataformas digitais”. | D. 
Américo Aguiar considera 
que as paróquias e as 
comunidades devem estar 
atentas ao necessário 
acolhimento de quem 
“participou” nas celebrações 
através das plataformas 
digitais e podem “querer 
vir ao encontro da 
comunidade real”. | Se 
infelizmente alguns 
encontram outros caminhos, 
damos graças a Deus por 
outros descobrirem os 
caminhos para as nossas 
comunidades”, afirmou.
O bispo auxiliar de Lisboa 
referiu que, um ano após 
a pandemia, é preciso não 
ter a tentação de que “está 
tudo como há um ano atrás”, 
porque “não está”.
“Há pessoas que faleceram, 
no nosso país mais de 16 mil, 
há pessoas que deixaram 
de aprender o caminho 
que os levava à Igreja, há 
pessoas que encontraram 
outras possibilidades, outras 
conjugações de viver a sua 
transcendência e procurar 
os sinais da fé”, referiu.


