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REFRÃO: DAI 
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PORQUE É 

ETERNA A SUA 
MISERICÓRDIA

LEITURA II: 2 
COR 5,14-17

EVANGELHO SEGUNDO S.MARCOS 4, 35-41
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus 
disse aos seus discípulos: «Passemos à 
outra margem do lago». Eles deixaram 
a multidão e levaram Jesus consigo na 
barca em que estava sentado. Iam com 
Ele outras embarcações. Levantou-se 
então uma grande tormenta e as ondas 
eram tão altas que enchiam a barca de 
água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça 
numa almofada. Eles acordaram-n’O 

e disseram: «Mestre, não Te importas 
que pereçamos?». Jesus levantou-Se, 
falou ao vento imperiosamente e disse 
ao mar: «Cala-te e está quieto». O vento 
cessou e fez-se grande bonança. Depois 
disse aos discípulos: «Porque estais tão 
assustados? Ainda não tendes fé?». Eles 
ficaram cheios de temor e diziam uns 
para os outros: «Quem é este homem, 
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
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20 JUNHO —  DOM
Terço das Famílias

21h30

26 JUNHO - SÁB 
Crismas

19h30, Igreja Boa Nova

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 

“DEUS CAMINHA AO LADO DO HOMEM”
Deus preocupa-se com os dramas dos 
homens? Onde está Ele nos momentos 
de sofrimento e de dificuldade que 
enfrentamos ao longo da nossa vida? 
A liturgia do 12º Domingo do Tempo 
Comum diz-nos que, ao longo da sua 
caminhada pela terra, o homem não 
está perdido, sozinho, abandonado à 
sua sorte; mas Deus caminha ao seu 
lado, cuidando dele com amor de pai e 
oferecendo-lhe a cada passo a vida e a 
salvação. | A primeira leitura fala-nos 
de um Deus majestoso e omnipotente, 
que domina a natureza e que tem um 
plano perfeito e estável para o mundo. 
O homem, na sua pequenez e finitude, 
nem sempre consegue entender a 
lógica dos planos de Deus; resta-lhe, no 
entanto, entregar-se nas mãos de Deus 

in Dehonianos

com humildade e com total confiança.
No Evangelho, Marcos propõe-nos 
uma catequese sobre a caminhada 
dos discípulos em missão no mundo... 
Marcos garante-nos que os discípulos 
nunca estão sozinhos a enfrentar 
as tempestades que todos os dias se 
levantam no mar da vida... Os discípulos 
nada têm a temer, porque Cristo vai com 
eles, ajudando-os a vencer a oposição 
das forças que se opõe à vida e à salvação 
dos homens. | A segunda leitura 
garante-nos que o nosso Deus não é um 
Deus indiferente, que deixa os homens 
abandonados à sua sorte. A vinda de 
Jesus ao mundo para nos libertar do 
egoísmo que escraviza e para nos propor 
a liberdade do amor mostra que o nosso 
Deus é um Deus interveniente, que nos 

Informações do CPE

DONATIVO DE FRALDAS
Todos os meses doamos 1200 
fraldas de adulto aos nossos 
utentes. Ajude-nos a conseguir 
as fraldas (não cueca-fralda) 
necessárias para todos.
Doe 1 ou mais pacotes de fral-
das em www.cpestoril.pt/do-
nativos ou entregue na receção 
do CPE ou entrada da Igreja Sra 
Boa Nova.
Contamos consigo!
 
 
PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS
Para entregar almoços ao 
domicílio nos meses de junho, 
julho e agosto.
Caso tenha disponibilidade 
para qualquer dia da semana 
e mês contacte: Maria João 
Archer 917542656 ou voluntari-
os@cpestoril.pt
 
 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Obrigado pelo seu voto!
Passámos à próxima fase do 
Orçamento Participativo.
Continuamos a contar consigo 
para ganhar um novo trans-
porte para os nossos idosos.



das coisas naturais, deste 
mundo, em ordem ao 
fi m último sobrenatural 
que é a nossa salvação. 
Esta penetrante intuição 
signifi ca uma simples e 
profunda apreensão da 
verdade tal como ela é. 
Não depende por isso de 
raciocínios e deduções, 
mas dá-se como um 
acesso imediato a uma 
determinada verdade. 
Como qualquer dom do 
Espírito Santo, não se 
confunde com nenhum 
modo de pensar ou 
conhecer que seja fruto 
das capacidades naturais 
do ser humano, mas é um 
dom realizado pela graça 
de Deus para conduzir à 
santifi cação. Com este dom 
do entendimento, a virtude 
da fé é elevada à forma 
de uma fé contemplativa, 
pura. Para nos dispormos 
a receber este dom ajuda o 
exercício da fé, na oração 
e no estudo, a pureza 
e disciplina de vida, o 
recolhimento interior, 
a invocação frequente 
do Espírito Santo e a 
docilidade à sua inspiração.

Pe. João

Livros
Novo livro manifesta a 

“gratidão” da Igreja ao 
cónego Luís Manuel

O “pensamento” e o “ensino 
mistagógico” do cónego Luís 
Manuel foram coligidos, pelo 
Secretariado Nacional de 
Liturgia, no livro ‘Nascemos 
da Páscoa - O memorial 
do mistério pascal’. “Os 
textos que agora publica o 
Secretariado Nacional de 
Liturgia – Nascemos da 
Páscoa – são uma seleção 
de escritos e comunicações 
que colige o pensamento e o 
ensino mistagógico do Cónego 
Luís Manuel, como se refere 
na introdução escrita pela 
equipa litúrgica, coordenada 
pelos padres Carlos Pinto 
e Ricardo Jacinto. Esta 
publicação intende manifestar 
sinceramente a gratidão 
do Patriarcado de Lisboa, 
da Comissão Episcopal da 
Liturgia e Espiritualidade e de 
tantas pessoas que participam 
no Encontro Nacional de 
Pastoral Litúrgica em Fátima 
pelo testemunho pascal 
do nosso caro mistagogo 
presbítero Luís Manuel”, 
refere a apresentação da 
obra, assinada por D. José 
Cordeiro, presidente da 
Comissão Episcopal da 
Liturgia e Espiritualidade. | 
Segundo os coordenadores do 
livro, “os textos que compõem 
estas páginas são transcrições 
das conferências proferidas 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Reclamamos a nossa 
independência e 

autossufi ciência mas 
na hora da afl ição, 

censuramos Deus 
por desinteresse e 

displicência. Quantas 
vezes? Enquanto a 
nossa sobranceria 

não se converter 
em reverência, em 

confi ança, apego 
contínuo, adesão, 

servem-nos as 
tempestades da vida 

para quebrar “a altivez 
das nossas vagas”, 

até verifi carmos 
como Deus responde 

à suspicácia com 
favores desmesurados 

e imerecidos. Então 
sim, convém perecer 

para ser, ser renovado, 
regenerado..  

PALAVRAS COM ESPÍRITO

Entendimento

Com o dom do 
entendimento, o Espírito 
Santo torna o crente 
capaz de uma penetrante 
intuição das coisas 
reveladas e também 

nos encontros nacionais 
de Pastoral Litúrgica, 
em Fátima, entre os anos 
de 1997 e 2018”. “A estas 
juntámos outros textos, por 
se encontrarem no propósito 
primeiro de fi xar por escrito 
o que muitos de nós, leigos 
e padres, fomos escutando”, 
revelam os padres Carlos 
Pinto e Ricardo Jacinto.

Jesus é mais do que 
um “fi lantropo” (Papa 
Francisco)
O Papa afi rmou no Vaticano 
a importância da oração e da 
vida de fé:
“O acontecimento da sua 
morte e ressurreição – como 
um relâmpago – lança 
luz sobre todo o resto das 
vivências de Jesus. Não era 
um fi lantropo que cuidava 
do sofrimento e das doenças 
humanas: era e é muito mais”, 
referiu, na audiência pública 
semanal que decorreu no 
Pátio de São Dâmaso, no 
Palácio Apostólico, ao ar 
livre. | Francisco destacou 
que Jesus oferece a “salvação 
total, a messiânica, a que 
faz esperar na vitória 
defi nitiva da vida sobre a 
morte”. | “A oração é uma das 
caraterísticas mais marcantes 
da vida de Jesus”, precisou 
o pontífi ce, sublinhando que 
este “diálogo com o Pai era 

o núcleo incandescente” da 
existência de Cristo.
Jesus, acrescentou, dirige-
se a Deus com a palavra 
aramaica ‘Abbá’, que “exprime 
intimidade e confi ança”.
Francisco observou que, nos 
momentos da crucifi xão, 
“tudo é oração”. | No meio 
do drama, na dor atroz da 
alma e do corpo, Jesus reza 
com as palavras dos salmos; 
com os pobres do mundo, 
especialmente os esquecidos 
por todos, ele pronuncia as 
trágicas palavras do salmo 
22: ‘Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?’. Ele 
sentia o abandono e rezava”.
O Papa sublinhou na sua 
intervenção que Jesus 
rezou por “todos”, na cruz. | 
“Mesmo na mais dolorosa das 
nossas experiências, nunca 
estamos sós. Jesus reza por 
nós”, prosseguiu.

do sofrimento e das doenças 
humanas: era e é muito mais”, 
referiu, na audiência pública 

nós”, prosseguiu.

O QUE É A “PRÉ-JORNADA”?
A “pré-jornada” ou “dias nas dioceses” é um encontro que 
antecede a semana da JMJ e que consiste na integração dos 
jovens vindos de todo o mundo nas comunidades paroquiais, 
nas várias dioceses do país e, nalguns casos, nas dioceses de 
países vizinhos. Durante esses dias, os participantes podem 
fi car a conhecer melhor a região que os acolhe, bem como 
a Igreja local e as suas especifi cidades, fi cando alojados, à 
semelhança da semana da JMJ, em instalações públicas, 
paroquiais ou em casas de famílias. Na JMJ Lisboa 2023, a 
pré-jornada terá lugar de norte a sul de Portugal, incluindo 
as ilhas.


