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SOLENIDADE DE 
SANTO ANTÓNIO, 
- PADROEIRO DA 

PARÓQUIA DO 
ESTORIL

LEITURA I: 
ECLS39,8-14

SALMO 
18B (19B) 

REFRÃO: OS 
JUÍZOS DO 

SENHOR SÃO 
VERDADEIROS E 

RECTOS.

LEITURA II: 2 
TIM 4, 1-5

EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 5, 13-19

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

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. 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».

DO

Diácono José 
Noronha 
Andrade

Ser “sal da terra”, “luz do mundo” 
são requisitos fundamentais para 
ser discípulo de Jesus. O Senhor é 
absolutamente incisivo neste seu 
mandamento. Depois de ter enunciado 
os fundamentos da Sua mensagem 
nas Bem-aventuranças, no episódio 
imediatamente antes deste diálogo 
com os Discípulos, Jesus dá instruções 
de como os seus seguidores devem agir 
no mundo, continuando a missão que 
Ele começou. Não há margem para 
outras atitudes, não há segunda via: se 
queremos seguir Jesus, esta é a missão! 

Porque, tal como Jesus veio trazer uma 
nova leitura, um novo sabor, à Lei de 
Moisés, melhor dito, a Lei do Deus do 
Amor, que Ele completa e aperfeiçoa 
nas Bem-aventuranças, também os 
seus discípulos devem viver nesse 
registo. Ser “sal da terra” é viver ao sabor 
do Evangelho, o novo mandamento do 
Amor. Ser “luz do mundo” é anunciar 
a esse mesmo mundo que o Reino de 
Deus já chegou, porque o próprio Jesus 
disse de si próprio “Eu sou a Luz do 
mundo!”. | Esta é a missão que cada 
cristão recebe no dia do seu Baptismo!Donativos 
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13 DE JUNHO — DOM
Santo António de Lisboa, presbítero 

e doutor da Igreja

17 DE JUNHO —  QUI
Reunião Secretariado da Catequese

17h30

20 DE JUNHO —  DOM
Terço das Famílias

21h30

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

O QUE ACONTECE NA JMJ?

Ao longo de uma semana, os jovens provenientes de todo o mundo 

são acolhidos, na sua maioria, em instalações públicas (ginásios, 

escolas, pavilhões…) e paroquiais ou em casas de famílias. Além dos 

momentos de oração, partilha e lazer, os jovens inscritos participam 

em várias iniciativas organizadas pela equipa da JMJ, em diferentes 

locais da cidade que a acolhe. Os pontos altos são as celebrações 

(atos centrais) que contam com a presença do Papa, tais como a 

cerimónia de acolhimento e abertura, a via-sacra, a vigília e, no último 

dia, a missa de envio.



SANTO ANTÓNIO DE 
LISBOA, presbítero e 
doutor da Igreja
Santo António de Lisboa é, 
segundo algumas indicações 
embora não confirmadas, 
o Santo mais invocado em 
todo o mundo, depois da 
Virgem Santa Maria. | Este 
facto dá bem a mostrar o 
enorme impacto na vida 
cristã que este santo tem 
em todo o mundo, sendo, 
sem dúvida, um santo 
verdadeiramente universal. 
Não por acaso, as leituras 
da sua solenidade falam da 
inteligência e sabedoria, de 
como não será esquecida 
e será proclamada pelas 
nações (Ben Sirá 39); de 
como se deve anunciar a 
Palavra de Deus a propósito 
e a despropósito, sem 
desfalecer (2 Tim 4); de 
como o discípulo de Jesus 
tem que ser “sal da terra” 
e “luz do mundo”(Mt 5). 
| Tudo isto concorre em 
Santo António, que terá 
sido dos mais rápidos a 
ver reconhecida a sua 
santidade pela Igreja, 
um escasso ano após a 
sua morte, só mesmo os 
mártires foram canonizados 
mais rapidamente. | Santo 
António tem um percurso 
singular na sua vida, 
tendo optado desde novo 
por entregar a sua vida a 
Deus. Aos 15 anos, entra 
para a Ordem dos Cónegos 

Regrantes de Sto. Agostinho, 
mas passados alguns anos 
e já depois de ordenado 
presbítero muda-se para a 
Ordem dos Frades Menores 
(Franciscanos) com o 
desejo de ir evangelizar os 
povos em África. Doente 
e impossibilitado de ir em 
missão, dirige-se a Itália e 
França, onde nesse tempo 
abundavam as heresias 
e onde opera numerosas 
conversões entre os 
heréticos, tocados pela sua 
pregação. A sua sabedoria 
no campo da Teologia é 
tal, que São Francisco de 
Assis maravilhado com 
Santo António, coloca-o a 
ensinar os seus confrades, e 
de tal modo a sua pregação 
e escritos são marcantes 
e duradouros que Pio 
XII, em 1946, o proclama 
Doutor da Igreja.  | Santo 
António tem várias facetas, 
umas fundamentadas, 
por exemplo, a defesa dos 
fracos e por isso patrono 
das causas impossíveis, 
outras mais populares, 
como casamenteiro, embora 
não se saiba bem donde 
deriva esta vertente. | Mas 
o facto mais marcante da 
sua vida é o milagre que 
está retratado no medalhão 
central do tecto da Igreja de 
Santo António do Estoril: A 
Virgem Maria que aparece 
ao frade a entregar-lhe o 
Menino Jesus, para que 
António cuide d’Ele. 
É, sem dúvida, o grande 

APONTAMENTO
DA SEMANA

A fé, o reino de Deus em nós, não é 
automático, como não é automático o 

discernimento. Caminhamos à luz da fé 
e não da visão clara, isto é um facto e é 

bom sabermos aceitá-lo, como S. Paulo. 
Por isso, servem-nos as parábolas mais 

que as explicações concretas, que são 
para um número restrito de eleitos. 

Também isto é bom sabermos aceitar. 
Aceitar estes condicionamentos é festejar, 

é louvar, é bendizer os eleitos que nos 
explicam as parábolas com a visão clara 

das sua vidas, como Santo António que 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Sabedoria

Entre os dons do Espírito Santo, a sabedoria corresponde à 
capacidade sobrenatural infundida pelo Espírito Santo para 
compreender e apreciar correctamente as coisas divinas, em ordem 
à salvação. Através deste dom, temos acesso a um conhecimento 
saboroso e experimental do próprio Deus, enquanto objecto do 
nosso entendimento. Mesmo em relação às coisas criadas, permite 
considerá-las enquanto estão em relação com o seu Criador. 
Vem, nesse sentido, reforçar a dimensão contemplativa do dom 
da ciência. Enquanto a fé se limita ao acto de crer, a sabedoria 
experimenta e saboreia o que a fé crê. Como dom, não se deve à 
capacidade natural de quem o possui, mas à acção sobrenatural do 
Espírito Santo, que o crente percebe como uma espécie de intuição. 
Quem possui a sabedoria, alcança um sentido divino, de eternidade, 
com que julga todas as coisas. Quem não reconhece em cada coisa 
o seu fim último, ou a relação que cada coisa guarda com o nosso 
fim último – a glória de Deus e a nossa salvação – não possui, 
propriamente, o dom da sabedoria.

atributo de Santo 
António, o cuidado pelas 
coisas e causas do Filho 
de Deus. Por isso, a sua 
iconografia o apresenta 
sempre com o Menino ao 
colo dum lado e do outro 
o Evangelho. Todos os 
outros milagres, e são 
inumeráveis ao longo de 
tantos séculos, são fruto 
desta entrega do e ao 
Menino Jesus. | Santo 
António é padroeiro da 
nossa Paróquia, ou seja, 
também fomos entregues 
a ele para cuidar de 
nós e por isso estamos 
sob a sua protecção!  | 
Precisamos então saber 
honrar esta relação com 
Santo António e viver, 
à sua semelhança, na 
intimidade com Deus, 
pela oração, pela escuta e 
anúncio da sua Palavra, 
no cuidado pelos mais 
pobres.
Ó Santo António, rogai 
por esta Paróquia, pelas 
suas Famílias e por 
quantos se aproximam de 
nós a pedir a nossa ajuda!


