
FOLHA
INFORMATIVA

Nº330
ANO X

12 a  18
Janeiro

 2020

DOMINGO DO 
BAPTISMO DO 

SENHOR

LEITURA I  
IS 42,

1-4.6-7

SALMO 28 (29) 
REFRÃO: 

O SENHOR 
ABENÇOARÁ O 
SEU POVO NA 

PAZ.

LEITURA II
ACTOS 10,

34-38

EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 3, 13-17

“CONVÉM QUE ASSIM CUMPRAMOS TODA A JUSTIÇA”

Naquele tempo, Jesus chegou 
da Galileia e veio ter com João 
Baptista ao Jordão, para ser 
baptizado por ele. Mas João 
opunha-se, dizendo: «Eu é que 
preciso de ser baptizado por Ti 
e Tu vens ter comigo?». Jesus 
respondeu-lhe: «Deixa por agora; 
convém que assim cumpramos 
toda a justiça». João deixou então 

que Ele Se aproximasse. Logo que 
Jesus foi baptizado, saiu da água. 
Então, abriram-se os céus e Jesus 
viu o Espírito de Deus descer 
como uma pomba e pousar sobre 
Ele. E uma voz vinda do céu 
dizia: «Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus toda a minha 
complacência».

DO

Nuno Vicente 
(seminarista)

Para além de todo o 
enquadramento no Jordão do 
acontecimento do Baptismo de 
Jesus, neste Domingo todas as 
leituras têm como fio condutor 
a temática da justiça. Quando 
Jesus pede o baptismo a João 
Baptista, adverte-o que é 
necessário cumprir toda a justiça. 
| Toda a vida de Jesus foi um 
cumprimento de toda a justiça, 
quer a justiça divina, da qual foi 
mestre, quer da justiça humana, 
que o ultrajou, capturou, açoitou 
e condenou. Ainda neste tempo 
do Natal, mas encerrando-o 
agora, convém relembrar que 
Jesus é verdadeiramente Deus 
e verdadeiramente Homem. 

Daí não ter recusado viver nada 
da sua humanidade, pedindo o 
baptismo de João Baptista. Este 
cumprimento da justiça foi o que 
permitiu a manifestação do Filho 
amado, aquele no qual Deus pôs 
toda a Sua complacência. | Será 
que nós também somos capazes 
de cumprir a justiça, cumprir os 
desígnios de Deus, afim de que 
Ele se manifeste verdadeiramente 
na nossa vida? Ou será que 
queremos fazer como nos parece 
melhor, mais agradável e mais 
lógico? Sabemos dar espaço para 
que o Espírito Santo se manifeste 
e possamos identificar as suas 
manifestações?

Donativos 
NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

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

13 DE JANEIRO— SEG
Terço Catequistas

19h30
18 DE JANEIRO— SÁB

Curso “Modo Bíblico”
9h - 13h

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 



Não arrumem 
o menino no 
sótão
Depois das festas 
natalícias e de ano novo, 
a vida, pouco a pouco, 
regressa ao normal. É 
tempo de arrumar os 
enfeites de Natal e voltar 
a enfrentar os desafios 
de cada dia. É altura de 
volta a colocar na caixa 
de arrumações luzes, 
estrelas, árvores e o 
presépio. Sim o presépio 
que por uns momentos 
foi presença central nas 
nossas casas enchendo-
as de encanto e ternura. 
Depois é só arrecadar a 
caixa no sótão e esperar 
até ao próximo Natal. 
Neste gesto, quase 
mecânico e rotineiro, 
muitas vezes nem nos 
damos conta que o que 
estamos verdadeiramente 
a fazer é a colocar Deus 
na prateleira ou no sótão 
de arrumações da nossa 
vida. Às vezes parece 
que só nos lembramos 
do Deus menino e da sua 
mensagem de amor e de 
paz no Natal. Depois, com 
o tempo, esquecemo-nos 
de Deus, imersos nas 
rotinas do quotidiano 

que nos consomem e 
desviam do essencial. 
E o essencial é amar 
e sermos felizes! O 
essencial é a gruta de 
Belém e o seu desafio de 
amor e ternura!
De que servem os 
compromissos e 
projectos de ano novo 
se o menino Deus não 
estiver connosco todos 
os dias do ano. É ele 
que pode dar sentido às 
alegrias e tristezas que 
temos de enfrentar, é 
ele que nos lembra que 
sem Deus não podemos 
nada. É ele o amor feito 
homem! Se queremos 
verdadeiramente um 
ano cheio de amor, paz 
e esperança, então, por 
favor, não arrumem 
o menino no sótão… 
guardem-no no coração. 
  Padre Paulo
 Adorar
“Adorar é ir ao essencial: 
é o caminho para 
se desintoxicar de 
tantas coisas inúteis, 
de dependências que 
anestesiam o coração 
e estonteiam a mente. 
De facto, adorando, 
aprende-se a rejeitar o 
que não deve ser adorado: 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Do nascimento, 
diretos ao 

crescimento. Logo 
após o Natal, 
celebramos o 
Baptismo do 

Senhor que nos 
deve recordar 
o propósito do 
nosso, ou seja, 

a tomada de 
consciência da 

nossa identidade 
profunda como 

filhos amados de 
Deus, e confirmar, 

na nossa história 
passada e 

presente, a acção 
do espírito de 

Cristo que espanta 
e comove, anima e 

fideliza. Vivamos 
nesta consciência 

de pertença que 
define e enriquece 

a personalidade 
e nesta adesão 

que possibilita a 
moralidade. 

o deus dinheiro, o deus 
consumo, o deus prazer, o 
deus sucesso, o nosso eu 
arvorado em deus”
 “Se perdermos o sentido 
da adoração, falta-nos 
o sentido de marcha da 
vida cristã, que é um 
caminho rumo ao Senhor, 
e não para nós”, indicou, 
pedindo que fiéis e 
comunidades encontrem 
“espaço para a adoração” 
no seu quotidiano.
Adorar é fazer-se 
pequenino na presença do 
Altíssimo, descobrir diante 
dele que a grandeza da 
vida não consiste em ter, 
mas em amar”.
“O homem, quando não 
adora a Deus, é levado a 
adorar-se a si mesmo; e a 
própria vida cristã, sem 

CPE

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS!

Centro de Dia
Ajuda nos almoços, no refeitório – 2ª/4ª/5ª feira das 13h às 14horas
Dinamização de atividades, à sua escolha – 1 dia ou mais por semana, das 
11h às 13h ou/e das 14h30 às 15h30

Mercearia Solidária
Registos informáticos – 4ª/6ª feira

Serviço de Apoio Domiciliário 
Distribuição de almoços – 2ª/4ª feira

adorar o Senhor, pode 
tornar-se uma forma 
educada de se louvar a si 
mesmo”.
 “Adorar é descobrir-nos 
como irmãos e irmãs 
face ao mistério do amor 
que ultrapassa todas as 
distâncias: é beber o bem 
na fonte, é encontrar no 
Deus próximo a coragem 
de nos aproximarmos dos 
outros”.  
        Papa Francisco

CONCERTO OCCO
MOZART E ARRIAGA – A IDADE 

DO GÉNIO II
2.fevereiro às 18h00, no 
Auditório Sra Boa Nova

Bilhetes à venda na receção do 
CPE (dias úteis das 8h às 18h) | 

www.bol.pt


