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“COMPORTAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O SEGUIMENTO DE JESUS”

Naquele tempo, Jesus e os seus 
discípulos caminhavam através 
da Galileia. Jesus não queria 
que ninguém o soubesse, porque 
ensinava os discípulos, dizendo-
lhes: «O Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos 
homens, que vão matá-l’O; mas 
Ele, três dias depois de morto, 
ressuscitará». Os discípulos não 
compreendiam aquelas palavras 
e tinham medo de O interrogar. 
Quando chegaram a Cafarnaum 
e já estavam em casa, Jesus 
perguntou-lhes: “Que discutíeis 

no caminho?”. Eles ficaram 
calados, porque tinham discutido 
uns com os outros sobre qual 
deles era o maior. Então, Jesus 
sentou-Se, chamou os Doze e 
disse-lhes: “Quem quiser ser o 
primeiro será o último de todos 
e o servo de todos”. E, tomando 
uma criança, colocou-a no meio 
deles, abraçou-a e disse-lhes: 
“Quem receber uma destas 
crianças em meu nome é a Mim 
que recebe; e quem Me receber 
não Me recebe a Mim, mas Àquele 
que Me enviou”.

DO

in Dehonianos

O Evangelho de hoje convida-nos 
a repensar a nossa forma de nos 
situarmos, quer na sociedade, quer 
dentro da própria comunidade cristã. 
A instrução de Jesus aos discípulos 
que o Evangelho deste domingo 
nos apresenta é uma denúncia 
dos jogos de poder, das tentativas 
de domínio sobre os irmãos, dos 
sonhos de grandeza, das manobras 
para conquistar honras e privilégios, 
da busca desenfreada de títulos, da 

caça às posições de prestígio... Esses 
comportamentos são ainda mais 
graves quando acontecem dentro 
da comunidade cristã: trata-se de 
comportamentos incompatíveis 
com o seguimento de Jesus. Nós, os 
seguidores de Jesus, não podemos, 
de forma alguma, pactuar com a 
“sabedoria do mundo”; e uma Igreja 
que se organiza e estrutura tendo em 
conta os esquemas do mundo não é a 
Igreja de Jesus.

o acompanhamento vocacional 
e mútuo. Tudo o que respeita 
a este setor da pastoral tem 
especial acuidade no horizonte 
cada vez mais próximo da 
Jornada Mundial da Juventude, 
que é muito mais do que um 
evento a acontecer: é um 
processo em curso e criador 
de bom futuro. | Como já 
partilhei, a principal motivação 
que me levou a propor ao Papa 
Francisco a realização da 
JMJ em Lisboa proveio das 
realidades juvenis católicas, 
com várias interligações 
eclesiais (movimentos, 
dioceses, paróquias, institutos 
religiosos e seculares), 
que me sugeriram fazê-lo. 
Quem reparar no que vem 
acontecendo com Missões 
País, Núcleos de Estudantes 
Católicos, Campos de Férias 
e iniciativas de voluntariado 
juvenil, apercebe-se do grande 
potencial evangelizador 
que contêm. Ligam-se 
também a movimentos 
juvenis e universitários em 
cujos centros e espaços de 
referência se atingem os 
objetivos de formação cristã, 
acompanhamento espiritual 
e discernimento vocacional, 
com fruto comprovado. 
Contamos particularmente com 
o Escutismo Católico (CNE), 
que em 2023 completará o seu 
centenário em Portugal. 

Tudo isto se pode e deve incrementar, rumo à JMJ, 
como já vai acontecendo nos encontros do dia 23 de 
cada mês e com iniciativas missionárias que motivam 
a participação. Irão também aumentando os pedidos 
de colaboração à medida do tempo que se acelera. 
Momento alto será certamente a próxima Solenidade 
de Cristo Rei (21 de novembro) – Dia Diocesano da 
Juventude. Aliás, a última alínea das opções pastorais 
prioritárias que o nosso Sínodo deixou refere-se 
precisamente a experiências de anúncio do Evangelho 
no contexto da preparação e vivência da JMJ 2023. 
Com os jovens e para nos rejuvenescer evangelicamente 
a todos.  | Caríssimos diocesanos, desejo-vos as 
maiores felicidades pessoais, familiares e comunitárias 
neste novo ano pastoral. Deus vos abençoe e Nossa 
Senhora vos inspire - Ela que não demorou na primeira 
evangelização do mundo, levando em si mesma a 
Cristo, que todos aguardavam!

Lisboa, 1 de setembro de 2021

Donativos 
NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

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

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 (vespertina)

 SEG A SEX
IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30

IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h



humana, a partir da perda 
da consciência da sua 
sacralidade, isto é, a partir do 
ofuscamento da consciência 
de que somos criaturas de 
Deus”, escreve, na introdução 
ao livro “Verdadeira Europa, 
identidade e missão”, uma 
recolha de textos de Joseph 
Ratzinger-Bento XVI (ed. 
Cantagalli).
A obra assinala o 50.º 
aniversário das relações 
diplomáticas entre a Santa Sé 
e a União Europeia.
Francisco sublinha as 
“raízes” da Europa, ligadas 
ao seu património cristão, 
apresentando a figura 
de Jesus como “centro 
da história europeia e o 
fundamento do verdadeiro 
humanismo, de uma nova 
humanidade”.
O Papa elogia a “coragem” 
do seu predecessor, em 
particular no que respeita às 
consequências da “dramática 
renúncia à ideia da criação”.
Francisco refere ainda 
que Bento XVI mostra um 
caminho de esperança e de 
alegria, “para o renascimento 
da Europa”.

Excerto da Carta 
do Sr Patriarca aos 
diocesanos de Lisboa,
Início do ano pastoral 2021-2022

Caríssimos irmãos e irmãs do 
Patriarcado de Lisboa
1. É com muita proximidade e 
estima que vos saúdo no início 

do novo ano pastoral de 2021-
22. Com os irmãos Bispos 
que comigo servem a Diocese, 
desejo que vos traga muitas 
oportunidades de crescimento 
na fé e na caridade de Cristo, 
em convivência fraterna 
e corresponsabilidade 
missionária. E especialmente 
agora, quando participamos 
responsavelmente no esforço 
da sociedade em geral para 
debelar a pandemia e garantir 
um bom futuro, que só o será 
se for realmente para todos. 
O Documento final da 
caminhada sinodal de 
Lisboa (2014-2021), a que 
podeis aceder facilmente 
no “site” do Patriarcado, 
enumera no seu número 20 
algumas “opções pastorais 
prioritárias” que devemos ter 
muito em conta. Proponho 
mesmo que nas reuniões que 
fizermos nesta altura com 
os colaboradores pastorais 
mais diretos, das paróquias e 
vigararias aos movimentos e 
grupos, se releia este número 
do Documento, no sentido 
de concretizar tais opções, 
conforme cada local ou setor. 
Na verdade, resume muito 
do que se pensou e ensaiou 
ao longo da caminhada 
sinodal, enriquecida com 
a colaboração e a oração 
de milhares de diocesanos 
– no próximo número da 
Vida Católica podereis ler 
quanto se refere à fase de 
receção do nosso Sínodo.  
| As opções pastorais 
prioritárias selecionadas 

pelo nosso caminho 
sinodal  sublinham, com a 
“promoção de dinâmicas 
sinodais”, a “pastoral juvenil 
e universitária”, a “resposta 
aos desafios que enfrentam 
as IPSS”, a “pertinência da 
constituição de unidades 
pastorais”, e “proporcionar 
verdadeiras experiências 
de anúncio do Evangelho 
no contexto da preparação 
e vivência da JMJ 2023”. 
A promoção de dinâmicas 
sinodais é transversal a todas 
as opções.  | Não poderia ser 
doutro modo, pois é assim 
que Deus vive e atua - do Pai, 
pelo Filho, no Espírito Santo. 
Foi também assim que Jesus 
atuou, chamando e enviando 
discípulos, cuja unidade 
garantiu a autenticidade cristã 
do que foram e fizeram, como 
agora acontecerá connosco. 
Educar para conviver e 
agir “sinodalmente” é parte 
essencial da iniciação cristã e 
da vida eclesial no seu todo. 
Conselhos pastorais e 
económicos, paróquia a 
paróquia e a nível diocesano, 
que realmente se estabeleçam 
e corretamente funcionem; 
encontros vicariais de 
ministros ordenados e de 
ministérios e serviços laicais: 
tudo isto é prioritário, como o 
nosso Sínodo realçou e muito 
importa cumprir.  
Por vezes, a urgência das 
respostas a dar e dos objetivos 
a atingir pode apressar em 
termos individuais o que 
devíamos realizar ouvindo 

e caminhando com os 
outros. Mas isso será trazer 
para o âmbito eclesial o 
que é da vida corrente, 
mais do que da vida cristã 
propriamente dita. Bem 
pelo contrário, o incremento 
da sinodalidade em todos os 
âmbitos da vida da Igreja, 
comunidade a comunidade 
e das vigararias à diocese, 
é indispensável para nos 
evangelizarmos na ação. 
Alguém lembrou já que 
“o mais importante de 
qualquer reunião é a 
própria reunião”, se for 

momento verdadeiramente 
eclesial, de reconhecimento 
mútuo e escuta atenta de cada 
um. Daí mesmo, e começando 
todos por escutar a Deus, 
sairá algo de evangelizador 
e criativo, como inúmeras 
passagens bíblicas nos 
repetem.
3. A pastoral juvenil e 
universitária é a segunda 
alínea das “opções 
prioritárias” que o nosso 
Sínodo indicou, propondo 
a criação de espaços 
de referência para o 
desenvolvimento espiritual e 

CPE

Queremos começar o ano letivo mais perto dos 
Voluntários. Convidamos todos os voluntários do CPE a 
ir à missa no próximo dia 21 às 10h45 na Igreja da Boa 
Nova. No final da missa o Padre Paulo reunirá com os 
voluntários.
Contamos com todos!
DONATIVOS
Mensalmente entregamos 1200 fraldas de adulto. E só 
conseguimos chegar a todos com a vossa ajuda.
Para doar pode entregar 1 ou mais pacotes de fraldas 
de adulto na receção do CPE ou no caixote identificado 
à entrada da Igreja da Boa Nova, ou fazer um donativo 
online: www.cpestoril.pt/donativos
Obrigado!

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS
Centro de Dia:
- Para dar apoio nos almoços aos idosos
Todos os dias úteis das 12h15 às 13h30*;
- Para fazer atividades lúdicas (trabalhos manuais, 
música, pintura, leitura, …)*
- Para acompanhar no transporte casa-centro de dia-
casa
Horário: manhã 8h30 às 10h00 e das 9h00 às 10h00 / 
tarde 15h45 às 17h00 e das 16h00 às 18h00*.
*inscrição mediante disponibilidade (1 ou vários dias)

APONTAMENTO
DA SEMANA

“A fé é um caminho 
de confiança, não é a 

instalação automática 
numa certeza” (card. J. 

Tolentino de Mendonça).
Dediquemo-nos 
a revalidar esta 

experiência no início 
deste ano e, possa 

a memória da crise 
ajudar-nos a reconhecer 

que nenhum estatuto 
humano resiste à 

vulnerabilidade. O 
maior obstáculo à fé 

não está na fraqueza ou 
humildade, outrossim 
na dureza ou rigidez, 

isto é, no delírio de 
poder. Então, cumpre-

nos aceitar o nosso 
deslustre, que nos faz 

pedir segundo a nossa 
condição, e não segundo 

a nossa paixão. 

Europa: Papa 
alerta para perda 
de sentido da 
«sacralidade» da 
vida humana

“Hoje, na Europa, perde-
se cada vez mais a ideia 
de respeito por cada vida 


