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27 DE SETEMBRO — SEG
S. Vicente de Paulo

29 DE SETEMBRO — QUA
São Miguel, São Gabriel, 

São Rafael, arcanjos

1 DE OUTUBRO — SEX
S. Teresa do Menino Jesus, 
virgem e doutora da Igreja

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
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DO SENHOR 
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CORAÇÃO

LEITURA II
TG 5,1-6

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS 9, 38-43.45.47-48

“AS PROPOSTAS DE JESUS DESTINAM-SE AOS DISCÍPULOS DE TODAS AS ÉPOCAS”

Naquele tempo, João disse a Jesus: 
“Mestre, nós vimos um homem a 
expulsar os demónios em teu nome 
e procurámos impedir-lho, porque 
ele não anda connosco”. Jesus 
respondeu: “Não o proibais; porque 
ninguém pode fazer um milagre 
em meu nome e depois dizer mal 
de Mim. Quem não é contra nós 
é por nós. Quem vos der a beber 
um copo de água, por serdes de 
Cristo, em verdade vos digo que 
não perderá a sua recompensa. Se 
alguém escandalizar algum destes 
pequeninos que crêem em Mim, 
melhor seria para ele que lhe atassem 
ao pescoço uma dessas mós movidas 

pró um jumento e o lançassem ao 
mar. Se a tua mão é para ti ocasião de 
escândalo, corta-a; porque é melhor 
entrar mutilado na vida do que ter 
as duas mãos e ir para a Geena, para 
esse fogo que não se apaga. E se o teu 
pé é para ti ocasião de escândalo, 
corta-o; porque é melhor entrar coxo 
na vida do que ter os dois pés e ser 
lançado na Geena. E se um dos teus 
olhos é para ti ocasião de escândalo, 
deita-o fora; porque é melhor entrar 
no reino de Deus só com um dos 
olhos do que ter os dois olhos e ser 
lançado na Geena, onde o verme não 
morre e o fogo não se apaga”.

DO

Pe. Paulo

O Evangelho deste domingo 
apresenta-nos um grupo de 
discípulos ainda muito atrasados 
na aprendizagem do “caminho 
do Reino”. Eles ainda raciocinam 
em termos de lógica do mundo 
e têm dificuldade em libertar-se 
dos seus interesses egoístas, dos 
seus esquemas pessoais, dos seus 
preconceitos, dos seus sonhos de 
grandeza e poder... Eles não querem 
entender que, para seguir Jesus, é 
preciso cortar com certos sentimentos 
e atitudes que são incompatíveis 
com a radicalidade que a opção 

pelo Reino exige. As dificuldades 
que estes discípulos apresentam no 
sentido de responder a Jesus não 
nos são estranhas: também fazem 
parte da nossa vida e do caminho 
que, dia a dia, percorremos... Assim, 
a instrução que, neste texto, Jesus 
dirige aos seus discípulos serve-nos 
também a nós. As propostas de Jesus 
destinam-se aos discípulos de todas 
as épocas; pretendem ajudar-nos a 
purificar a nossa opção e a integrar, 
de forma plena, a comunidade do 
Reino. 

Papa Pio XI em 1927, e mais 
tarde, em 1999, São João 
Paulo II nomeou-a Doutora da 
Igreja.
Os traços dominantes desta 
Santa são a humildade e o 
extremado amor a Jesus. 
A profundidade de sua 
espiritualidade, que ela 
qualificou como “toda de 
confiança e amor”, inspirou 
muitos crentes. Confrontada 
com sua própria pequenez 
e irrelevância, confiava em 
Deus para a sua santidade. 
Queria ir para o céu de 
uma forma completamente 
diferente: “Quero encontrar 
um elevador que me eleve até 
Jesus” e o elevador, escreveu 
Teresa, eram os braços de 
Jesus retirando-a de toda a 
sua pequenez.
A sua obra escrita mais 
conhecida é História de uma 
Alma, em que ela desvenda 
a sua procura de se elevar 
a Deus, a que chamou O 
Pequeno Caminho.
Vale a pena procurer conhecer 
melhor esta Santa, que tanto 
nos ajuda a ser mais próximos 
de Jesus, na humildade e 
fidelidade ao Seu amor.



Jornada Mundial 
da Juventude – 
Lisboa 2023
OS SÍMBOLOS DA JMJ

A Jornada Mundial da 
Juventude conta com dois 
símbolos que a acompanham 
e representam: a Cruz 
peregrina e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani. 
Nos meses que antecedem 
cada JMJ, os símbolos partem 
em peregrinação para serem 
anunciadores do Evangelho e 
acompanharem os jovens, de 
forma especial, nas realidades 
em que vivem.
A receção e o acolhimento dos 
símbolos têm dado muitos 
frutos um pouco por todo o 
mundo. Em África, estes dois 
símbolos instaram os jovens a 
converterem-se numa geração 
não-violenta, encabeçaram 
várias marchas pela paz e 
foram tocados por milhares, 
que os saudaram também 
com os trajes típicos dos seus 
países. Ajudaram ainda a 
levar reconciliação onde havia 
tensão, como em Timor-Leste.

A CRUZ PEREGRINA
Com 3,8 metros de altura, a 
Cruz peregrina, construída 
a propósito do Ano Santo, 
em 1983, foi confiada por 

APONTAMENTO
DA SEMANA

A Igreja não é um clube ou um partido, mas a 
morada de Deus entre os homens; a sua ordem não 

é temporal, mas divina; o seu património não é 
material, mas humano: é o povo de Deus. Portanto, 
a nossa única especificidade é a liberdade de poder 

aderir e somente isso. Aderir sem pretender discutir 
sobre a adesão de outrem, antes avaliando 

a própria adesão.

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Fortaleza
Todo o ser humano experimenta que a vida sobre a terra tem 
as suas dificuldades e provas. A vida de uns pode ser mais 
cómoda que a de outros, para quem é mais sofrida, mas 
todos são confrontados com a dureza de um mundo ferido 
pelo pecado. Se não fosse o dom sobrenatural da fortaleza, 
ficaríamos à mercê da nossa capacidade natural de enfrentar 
as provações. Assim, a par dos outros dons do Espírito Santo, 
o cristão pode contar também, se viver em comunhão com 
Deus, com este fortalecimento da alma que lhe permite 
praticar em grau elevado, guiado pelo Espírito Santo, qualquer 
virtude necessária, mesmo que difícil, confiante de que por 
essa assistência divina poderá superar os maiores perigos e 
dificuldades. A inabitação do Espírito Santo, força de Deus, 
torna forte aquele que por si é fraco. Enquanto que a mera 
virtude da fortaleza não evita o temor e a ansiedade, a 
fortaleza enquanto dom do Espírito Santo dá plena confiança 
e segurança, como observamos nos santos mártires.
Pe. João Brito

João Paulo II aos jovens no 
Domingo de Ramos do ano 
seguinte, para que fosse 
levada por todo o mundo. 
Desde aí, a Cruz peregrina, 
feita em madeira, iniciou 
uma peregrinação que já a 
levou aos cinco continentes 
e a quase 90 países. Tem 
sido encarada como um 
verdadeiro sinal de fé.
Foi transportada a pé, de 
barco e até por meios pouco 
comuns como trenós, gruas 
ou tratores. Passou pela 
selva, visitou igrejas, centros 
de detenção juvenis, prisões, 
escolas, universidades, 
hospitais, monumentos 
e centros comerciais. No 
percurso enfrentou muitos 
obstáculos: desde greves 
aéreas a dificuldades 
de transporte, como a 
impossibilidade de viajar por 
não caber em nenhum dos 
aviões disponíveis.
Tem-se afirmado como um 
sinal de esperança em locais 
particularmente sensíveis. 
Em 1985, esteve em Praga, 
na atual República Checa, 
na altura em que a Europa 
estava dividida pela cortina 
de ferro, e foi aí sinal de 
comunhão com o Papa. 
Pouco depois do 11 de 
setembro de 2001, viajou até 
ao Ground Zero, em Nova 

Iorque, onde ocorreram 
os ataques terroristas que 
vitimaram quase 3000 
pessoas. Passou também 
pelo Ruanda, em 2006, 
depois de o país ter sido 
assolado pela guerra civil.

ÍCONE DE NOSSA SENHORA 
SALUS POPULI ROMANI
Desde 2000 que a cruz 
peregrina conta com a 
companhia do ícone de 
Nossa Senhora Salus 
Populi Romani, que retrata 
a Virgem Maria com o 
Menino nos braços. Este 
ícone foi introduzido ainda 
pelo Papa João Paulo II 
como símbolo da presença 
de Maria junto dos jovens. 
Com 1,20 metros de 
altura e 80 centímetros de 
largura, o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi 

Romani está associado a 
uma das mais populares 
devoções marianas em 
Itália. É antiga a tradição de 
o levar em procissão pelas 
ruas de Roma, para afastar 
perigos e desgraças ou pôr 
fim a pestes. O ícone original 
encontra-se na Basílica 
de Santa Maria Maior, em 
Roma, e é visitado pelo 
Papa Francisco que ali reza 
e deixa um ramo de flores, 
antes e depois de cada 
viagem apostólica.

Santa Teresa Do 
Menino Jesus
Num mundo tão necessitado 
de evangelização, de 
primeiro anúncio da Boa 
Nova de Jesus, vale a pena 
olhar para esta admirável 
santa, proclamada Padroeira 
Universal das Missões, pelo 

CPE

DONATIVOS
Precisamos da vossa ajuda para repor o stock na Mercearia 
Social.
Está em falta:
Leite, Arroz, Massa, Atum, Salsichas, Azeite, Óleo, Cereais/
Papas, bolachas, Fraldas de bebé, Toalhitas, Creme de 
assadura, Champô e Gel de banho.
O vosso donativo pode ser entregue na receção do CPE ou no 
caixote identificado à entrada da Igreja da Boa Nova, ou fazer 
um donativo online: www.cpestoril.pt/donativos
Em nome de 150 famílias apoiadas na Mercearia, muito 
obrigado!


