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Leitura i  
am 6,1a.4-77

SaLmo 145 (146)
refrão: 

Ó minha alma, 
louva o Senhor 

Leitura ii
1 tim 6,11-16

eVaNGeLHo SeGuNDo S. LucaS 16, 19-31

o uSo DoS DoNS De DeuS

Naquele tempo, disse Jesus aos 
fariseus: «Havia um homem rico, 
que se vestia de púrpura e linho fino 
e se banqueteava esplendidamente 
todos os dias. Um pobre, chamado 
Lázaro, jazia junto do seu portão, 
coberto de chagas. Bem desejava 
saciar-se do que caía da mesa do rico, 
mas até os cães vinham lamber-lhe 
as chagas. Ora sucedeu que o pobre 
morreu e foi colocado pelos Anjos 
ao lado de Abraão. Morreu também 
o rico e foi sepultado. Na mansão 
dos mortos, estando em tormentos, 
levantou os olhos e viu Abraão com 
Lázaro a seu lado. Então ergueu 
a voz e disse: ‘Pai Abraão, tem 
compaixão de mim. Envia Lázaro, 
para que molhe em água a ponta 
do dedo e me refresque a língua, 
porque estou atormentado nestas 
chamas’. Abraão respondeu-lhe: 
‘Filho, lembra-te que recebeste os 

teus bens em vida e Lázaro apenas os 
males. Por isso, agora ele encontra-
se aqui consolado, enquanto tu és 
atormentado. Além disso, há entre 
nós e vós um grande abismo, de 
modo que se alguém quisesse passar 
daqui para junto de vós, ou daí para 
junto de nós, não poderia fazê-lo’. O 
rico insistiu: ‘Então peço-te, ó pai, 
que mandes Lázaro à minha casa 
paterna – pois tenho cinco irmãos 
– para que os previna, a fim de que 
não venham também para este lugar 
de tormento’. Disse-lhe Abraão: 
‘Eles têm Moisés e os Profetas. Que 
os oiçam’. Mas ele insistiu: ‘Não, pai 
Abraão. Se algum dos mortos for ter 
com eles, arrepender-se-ão’. Abraão 
respondeu-lhe: ‘Se não dão ouvidos 
a Moisés nem aos Profetas, mesmo 
que alguém ressuscite dos mortos, 
não se convencerão’.
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O contraste entre a vida terrena do 
rico avarento e a do pobre e depois a 
vida futura de um e de outro mostra 
como será o resultado do bom ou 
mau uso que fizermos dos dons de 
Deus. É ele, afinal, que dá sentido 
à vida e lhe garante uma realização 
feliz ou infeliz, e isto para todo o 
sempre.

29 De SetemBro —Dom
São Miguel, São Gabriel, São 

Rafael, arcanjos

3 De outuBro — Qui  
Reunião de Secretariado 

da Catequese
19h30

6 De outuBro — Dom
Início da catequese 

e compromisso dos catequistas
11h30

Donativos 
NiB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

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

muDaNÇa Para HorÁrio iNVerNo 
miSSa DomiNGo À tarDe Boa NoVa.

6 outuBro 
PaSSa Para aS 19H

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)/19h30

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 

pReCIsAMOs De VOLuNTáRIOs
- seRVIçO De ApOIO DOMICILIáRIO
para distribuição de almoços, 
às quartas-feiras e aos fins-
de-semana.
Inscrições: voluntarios@
cpestoril.pt  ou na receção do 
Cpe;

- MeRCeARIA sOLIDáRIA
Para descarregar mercadoria, 
às quartas, quintas e sextas-
feiras, e para registos no 
computador, nos mesmos dias.
Inscrições: voluntarios@
cpestoril.pt  ou na receção do 
CPE.



haja, no nosso tempo, 
quem morra de fome, 
quem esteja condenado 
ao analfabetismo, 
quem viva privado dos 
cuidados médicos mais 
elementares, quem não 
tenha uma casa onde 
abrigar-se? E o cenário da 
pobreza poderá ampliar-
se indefinidamente, 
se às antigas pobrezas 
acrescentarmos as novas 
que frequentemente 
atingem mesmo os 
ambientes e categorias 
dotadas de recursos 
econômicos, mas sujeitos 
ao desespero da falta 
de sentido, à tentação 
da droga, à solidão na 
velhice ou na doença, 
à marginalização ou à 
discriminação social. [...] 
E como ficar indiferentes 
diante das perspectivas 
dum desequilíbrio 
ecológico, que torna 
inabitáveis e hostis ao 
homem vastas áreas 
do planeta? Ou em 
face dos problemas da 
paz, frequentemente 
ameaçada com o íncubo 
de guerras catastróficas? 
Ou frente ao vilipêndio 
dos direitos humanos 
fundamentais de tantas 
pessoas, especialmente das 
crianças?».

Pio XII, em 12 de Janeiro 
de 1951, declarou este 
Arcanjo patrono das 
telecomunicações.
S. Rafael (= «Medicina 
de Deus») manifesta-se 
na Bíblia como diligente 
e eficaz protector duma 
família, que se debate 
para não sucumbir às 
provações. É conselheiro, 
companheiro de viagem, 
defensor e médico. 
Honrando os Anjos, 
cuja existência nos 
é abundantemente 
testemunhada pela Sagrada 
Escritura, nós exaltamos o 
poder de Deus, Criador do 
mundo visível e invisível.  

Do Compêndio da 
Doutrina Social da 
Igreja

A Igreja continua a 
interpelar todos os povos 
e todas as nações, porque 
somente no nome de 
Cristo a salvação é dada 
ao homem. A salvação, 
que o Senhor Jesus nos 
conquistou por um “alto 
preço”, se realiza na vida 
nova que espera os justos 
após a morte, mas abrange 
também este mundo nas 
realidades da economia e 
do trabalho, da sociedade 
e da política, da técnica 

S. Miguel, S. Gabriel 
e S. Rafael, arcanjos
NOTA HIsTÓRICA

Entre «os puros espíritos 
que também são 
denominados Anjos» 
(Credo do Povo de Deus), 
sobressaem três, que 
têm sido especialmente 
honrados, através do séculos 
e a Liturgia une na mesma 
celebração. Além das 
funções próprias de todos 
os Anjos, eles aparecem-
nos, na Escritura Sagrada, 
incumbidos de missão 
especial.
S. Miguel (= «Quem como 
Deus»?) é o príncipe dos 
Anjos, identificado, por 
vezes, como o Anjo do 
turíbulo de ouro de que 
fala o Apocalipse. É o Anjo 
dos supremos combates. É 
o melhor guia do cristão, 
na hora da viagem para a 
eternidade. É o protector da 
Igreja de Deus (Apoc. 12-19).
S. Gabriel (= «Deus 
é a minha força») é o 
mensageiro da Incarnação 
(Dan. 9, 21-22). É o enviado 
das grandes embaixadas 
divinas: anuncia a Zacarias 
o nascimento do Precursor 
e revela a Maria o mistério 
da divina Maternidade. 

T.I.A.S. (TodoS InTErESSAdoS no 
ApOIO sOCIAL)

Muito obrigado a todos 
os que participaram na 
Campanha TIAS, com a vossa 
generosidade apoiaram 120 
famílias que semanalmente 
frequentam a nossa Mercearia 
solidária!
T.I.A.S. é uma campanha do 
Centro Paroquial do Estoril 
(CPE) de apoio à Mercearia 
Solidária, que tem como 
objetivo reforçar 10 bens 
essenciais, todos os meses:
Latas de atum - Latas de 
salsichas – Azeite – Bolachas 
– Papas e Cereais – Fraldas 
4/5/6 e Toalhitas – Pasta de 
dentes – detergente Lava 
Tudo para o chão
Podem comprometer-se 
apenas com um produto e 
angariam o maior número de 
embalagens desse produto 
específico, junto de amigos, 
familiares, grupos, etc. e 
entregam de 1 a 10 de cada 
mês nos caixotes devidamente 
assinalados (porta da Igreja 
Sra Boa nova, Acolhimento 
da Igreja de Santo António, 
entrada do Centro Paroquial 
do estoril)
CONTAMOs COM O VOssO 
ApOIO!
Mais informação: 
mercearia@cpestoril.pt | 
912463166 (Iolanda) | 
910336656 (Joana)

Esperança em uma justiça 
plena, da Caridade que 
torna todos os homens 
verdadeiramente irmãos em 
Cristo. Ela é expressão do 
amor de Deus pelo mundo, 
que Ele amou até dar «o seu 
Filho único» (Jo 3, 16
4 Ao descobrir-se amado por 
Deus, o homem compreende 
a própria dignidade 
transcendente, aprende 
a não se contentar de si e 
a encontrar o outro, em 
uma rede de relações cada 
vez mais autenticamente 
humanas. Somente o amor 
é capaz de transformar de 
modo radical as relações 
que os seres humanos têm 
entre si. Inserido nesta 
perspectiva, todo o homem 
de boa vontade pode 
entrever os vastos horizontes 
da justiça e do progresso 
humano na verdade e no 
bem.
5 O amor tem diante de si 
um vasto campo de trabalho 
e a Igreja, nesse campo, 
quer estar presente também 
com a sua doutrina social, 
que diz respeito ao homem 
todo e se volve a todos os 
homens. Tantos irmãos 
necessitados estão à espera 
de ajuda, tantos oprimidos 
esperam por justiça, tantos 
desempregados à espera 
de trabalho, tantos povos 
esperam por respeito: 
«Como é possível que ainda 

e da comunicação, da 
comunidade internacional 
e das relações entre as 
culturas e os povos. «Jesus 
veio trazer a salvação 
integral, que abrange o 
homem todo e todos os 
homens, abrindo-lhes os 
horizontes admiráveis da 
filiação divina».
2 A Igreja não se cansa de 
anunciar o Evangelho que 
propicia salvação e autêntica 
liberdade, mesmo nas coisas 
temporais, recordando 
a solene recomendação 
dirigida por São Paulo ao 
discípulo Timóteo: «Prega a 
palavra, insiste oportuna e 
importunamente, repreende, 
ameaça, exorta com toda 
paciência e empenho de 
instruir».
3 Aos homens e às mulheres 
do nosso tempo, seus 
companheiros de viagem, 
a Igreja oferece também a 
sua doutrina social. De fato, 
quando a Igreja «cumpre 
a sua missão de anunciar 
o Evangelho, testemunha 
ao homem, em nome de 
Cristo, a sua dignidade 
própria e sua vocação à 
comunhão de pessoas, 
ensina-lhes as exigências 
da justiça e da paz, de 
acordo com a sabedoria 
divina». Tal doutrina possui 
uma profunda unidade, 
que provém da Fé em 
uma salvação integral, da 


