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Leitura i  
ex 17,8-13a

SaLmo 97 (98)
refrão: 

O nOssO auxíliO 
vem dO senhOr, 

que fez O céu e a 
terra

Leitura ii
2 tim 3,14-4,2

eVaNGeLHo SeGuNDo S. LuCaS 18, 1 - 8

“oNDe HouVer a juStiça Há ViDa, Há eSperaNça”

Naquele tempo, Jesus disse aos 
seus discípulos uma parábola 
sobre a necessidade de orar 
sempre sem desanimar: «Em 
certa cidade vivia um juiz que 
não temia a Deus nem respeitava 
os homens. Havia naquela cidade 
uma viúva que vinha ter com ele 
e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra 
o meu adversário’. Durante muito 
tempo ele não quis atendê-la. 
Mas depois disse consigo: ‘É 
certo que eu não temo a Deus 
nem respeito os homens; mas, 

porque esta viúva me importuna, 
vou fazer-lhe justiça, para 
que não venha incomodar-me 
indefinidamente’». E o Senhor 
acrescentou: «Escutai o que diz o 
juiz iníquo!... E Deus não havia de 
fazer justiça aos seus eleitos, que 
por Ele clamam dia e noite, e iria 
fazê-los esperar muito tempo? 
Eu vos digo que lhes fará justiça 
bem depressa. Mas quando voltar 
o Filho do homem, encontrará fé 
sobre a terra?».

DO

Vicente Coelho 
(seminarista)

No Evangelho desta semana, 
Jesus recorda-nos e convida-nos 
a persistir sempre na oração e na 
busca constante da justiça. Viver 
como cristão, é viver a partir desta 
relação de intimidade com Jesus; 
deixar ser tocado por Cristo no 
coração, perceber o ritmo da sua 
existência, o som da sua voz que 

fala por intermédio da sua Igreja. 
Por outro lado, Jesus desafia-
nos a curar o nosso mundo, que 
é marcado constantemente pela 
injustiça, pela indiferença e pela 
apatia. A justiça é virtude de vida, 
e por isso, onde houver a justiça 
há vida, há esperança.

Donativos 
NiB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

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

Isabelle Amaral, Joana Liberal, 
José pedro Cunha, Larissa Freitas, 
Maria João Ferreira, Maria Silva, 
Miguel palma, Rafael Nabais; 
Agradecimentos: paróquia de Santo 
António do estoril, Auditório Sra. 
da Boa Nova, Centro paroquial do 
estoril, prof.ª Isabel Sousa Araújo.
Sinopse: em Veneza, cidade de 
comércio, um mercador aceita ser 
fiador de um empréstimo contraído 
por um amigo próximo, que pretende 
conquistar a mão da mulher que 
deseja. porém, exigem ao mercador 
uma estranha e inesperada fiança...

ESCOLA DE LEIGOS DE SANTO 
ANTÓNIO DO ESTORIL 
TRIÉNIO BÍBLICO e TeOLÓgICO
Segundas-feira às 21h30 
Como participar: basta aparecer.

PEREGRINAÇÃO DA PARÓQUIA À 
TERRA SANTA - 1 A 9 FEV 2020
Os interessados deverão contactar o 
acolhimento paroquial 
T: 214680342 
ou enviar email para 
paroquia.estoril@gmail.com

20 DE OUTUbRO —DOM
Início Catequese de adultos

Terço das família
21h30

22 DE OUTUbRO — TER
S. João Paulo II

Reunião MEC’s
21h | Salão Paroquial

27 DE OUTUbRO — DOM
Reunião pais catequese, 

(2º, 4º, 5º e 6º)
10h

Reunião Pais Mostarda, 
(7º e 8º)

17h30

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 

aS paráBoLaS De jeSuS
CafÉ (CurSo De 

aprofuNDameNto Da fÉ)
Dias

Outubro: 24
Novembro: 7, 21
Dezembro: 5, 19

11h 
Igreja de Santo António do estoril



o papa francisco pediu no Vaticano que 
todos os crentes façam um exame de 
consciência contra a “hipocrisia”, uma 
atitude que “o Senhor não tolera”.
“este é um exercício espiritual que não 
é comum, não é usual, mas procuremos 

fazê-lo: acusarmo-nos a nós mesmos, vermo-nos no 
pecado, nas hipocrisias, na maldade que existe no nosso 
coração, porque o diabo semeia a maldade”, disse, na 
homilia da missa a que presidiu na Casa Santa marta.
a passagem do evangelho lida na celebração da eucaristia 
narra um episódio em que jesus que é convidado por um 
fariseu para jantar, sendo criticado pelo anfi trião ao não 
cumprir um conjunto de lavagens rituais.
“Convidam jesus para jantar, mas para julgá-lo, não para 
fazer amizade”, indicou francisco.
o papa sustentou que esta é a “linguagem do diabo”, que 
leva a “aparentar” um modo, mas a “ser de outro”.
“Na luta pelo poder, por exemplo, as invejas, os ciúmes 
fazem parecer uma maneira de ser e, por dentro, há o 
veneno para matar, porque a hipocrisia mata sempre, 
sempre, mais cedo ou mais tarde”, advertiu.

apoNtameNto
Da SemaNa

A oração, - quer 
comunitária, quer 

privada -, não se 
reduz a um conjunto 

de fórmulas ou 
saberes ditados 

pela tradição, antes 
assenta na verifi cação 

duma proposta 
que quer estimular 

e revolucionar a 
nossa história: 

Cristo. Mas Cristo, 
tão familiar, tão 

actual, tão vivo, tão 
efi caz, a ponto de se 

tornar uma presença 
imprescindível, 

fascinante, e por isso, 
soberana. Só Cristo, 
vivo, presente, pode 

resistir ao impacto do 
tempo.

mensagem cristã, porque essa 
doutrina propõe e enquadra 
o trabalho diário e as lutas 
pela justiça e bem estar no 
testemunho de Cristo salvador.
A DSI é um direito e um 
dever da Igreja. A Igreja deve 
ser ao mesmo tempo mestra 
da verdade da fé que nasce 
do Evangelho, e não pode 
renunciar a este sem desmentir 
a si mesma a fi delidade a 
Cristo: “Ai de mim, se eu não 
anunciar o Evangelho!” (1Cor 
9, 16). | A DSI tem, portanto, o 
seu fundamento essencial na 
Revelação bíblica e na Tradição 
da Igreja. E, ao mesmo tempo, 
recorre ao conhecimento que 
a razão é capaz de construir 
sobre a natureza humana, 
a partir dos contributos da 
fi losofi a e da ciência. | A DSI é 
uma mensagem para os fi lhos 
da Igreja, nomeadamente os 
leigos, e para toda a humanidade. 
Deve anunciar a visão global 
do homem e do mundo, através 
dos valores e critérios que 
lhe são próprios e propondo 
normas e diretrizes de acção. 
Mas também deve denunciar a 
presença do pecado, da injustiça 
e da violência que atravessam 
de vários modos a sociedade, na 
defesa dos direitos invioláveis, 
sobretudo dos mais pobres, mais 
pequenos e mais fracos.
É, pois, uma tarefa consignada 
a todos os discípulos de Cristo, 
que devem tomar consciência 
de todas as implicações que o 
seguimento do Senhor implica 
na vida pessoal, familiar e 
comunitária.

“O MERCADOR DE VENEZA”-
DE WILLIAM SHAKESPEARE
Sábado, 26 de Outubro, no 
Auditório Sra. da Boa Nova, 
com sessões às 17h e às 
21h. 
NOSTeR - grupo de 
Teatro da universidade 
Católica portuguesa, com 
colaboração do Teatro de 
Santo António - Colectivo 
Católico, apresenta “O 
Mercador de Veneza”. um 

clássico do mais importante 
dramaturgo de sempre 
sobre as consequências da 
intolerância religiosa. 
Entrada com contribuição 
mínima de 3E, integralmente 
a favor do Centro paroquial do 
Estoril e do NOSTER. Duração: 
60 min.
Versão Cénica e Encenação: 
A. Branco; Dramaturgia: 
A. Branco, Joana Liberal, 
Isabel Teles de Menezes; 
Interpretação: Afonso Pires, 
André Rodrigues, Bruna 
Magalhães, Catarina Serra, 
Eduardo Gonçalves, Filipa 
pereira, Isabel (Binha) Borba, 

CPE

ESTAMOS A RECRUTAR:

Ajudante de Ação Direta para o Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD)
Experiência na área de prestação de cuidados/vigilância a 
idosos.
Horários rotativos (8h15-16h40 e 11h-19h30), 
carga horária semanal 37horas.
Envio da candidatura até dia 25/10 para: 
recrutamento@cpestoril.pt ou entregue na receção do CPE.

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS

Serviço de Apoio Domiciliário
Para distribuição de almoços, 
às quartas-feiras e aos fi ns-de-semana.
Inscrições: voluntarios@cpestoril.pt  | 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 | Receção do CPE.

Siga o Colégio Sra Boa Nova no Instagram: 
@colegiosraboanova

E acompanhe muito do que fazemos diariamente!

papa peDe exame De CoNSCiÊNCia CoNtra a «HipoCriSia»

O que é a Doutrina 
Social da Igreja 
(DSI)
A Igreja participando das 
alegrias e esperanças, das 
angústias e das tristezas dos 
homens, é solidária com todo o 
homem e mulher, de todo o lugar 
e de todo o tempo, e leva-lhes a 
Boa Nova do Reino de Deus que 

Jesus Cristo nos veio trazer.
A Igreja não é abstracta nem 
meramente espiritual, mas 
age no contexto da história e 
do mundo em que o homem 
vive; é aí que a humanidade se 
encontra com o amor de Deus e 
com a vocação de corresponder 
ao projeto divino. | A DSI é um 
instrumento de evangelização 
que faz parte essencial da 


