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EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO, 1, 29-34

“EIS O CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRA O PECADO DO MUNDO” 

Naquele tempo, João Baptista 
viu Jesus, que vinha ao seu 
encontro, e exclamou: «Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo. É d’Ele 
que eu dizia: ‘Depois de mim 
vem um homem, que passou à 
minha frente, porque era antes 
de mim’. Eu não O conhecia, 
mas foi para Ele Se manifestar 
a Israel que eu vim baptizar 
na água». João deu mais este 

testemunho: «Eu vi o Espírito 
Santo descer do Céu como uma 
pomba e permanecer sobre 
Ele. Eu não O conhecia, mas 
quem me enviou na baptizar 
na água é que me disse: ‘Aquele 
sobre quem vires o Espírito 
Santo descer e permanecer é 
que baptiza no Espírito Santo’. 
Ora, eu vi e dou testemunho de 
que Ele é o Filho de Deus»

DO

Vicente Coelho 
(seminarista)

“Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo” é 
desta forma que João Baptista 
nos apresenta Jesus. É na 
teofania do batismo que Jesus 
nos é revelado como Aquele 
que nos santifica e nos cura do 
pecado. O Evangelho também 
nos faz entender que é Deus, 
que pelo Seu Espírito desce 

á terra, e congrega todos os 
povos na unidade. Esta descida 
de Deus até nós por meio do 
Seu Espírito nos desafia hoje 
e agora a dar testemunho de 
Cristo em cada circunstância 
da nossa vida.
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20 DE JANEIRO— SEG
Terço das Famílias

21h30
21 DE JANEIRO— TER

Reunião Pais Catequeses 3º ano
21h30

22 DE JANEIRO— QUA
S. Vicente, diácono e mártir

24 DE JANEIRO— SEX
S. Francisco de Sales, bispo e 

doutor da Igreja

25 E 26 DE JANEIRO — SÁB E DOM
CPM

26 DE JANEIRO 
Apresentação à Comunidade 

(grupos Crismas – adultos)
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)/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 

mãos, mandar construir 
dois mosteiros junto a 
dois cemitérios. Uma das 
igrejas foi erigida junto ao 
cemitério dos teutónicos 
em 1148 sob a invocação 
de S. Vicente. | Mas o 
que liga intrinsecamente 
Lisboa a S. Vicente é a 
chegada das suas relíquias 
ocorrida em 1173. | A 
memória de S. Vicente, 
diácono e mártir, padroeiro 
principal do Patriarcado 
de Lisboa e tbda diocese 
do Algarve, é evocada pela 
Igreja a 22 de Janeiro.  | 
Neste dia, no ano 2000, o 
actual Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente, 
recebeu a ordenação 
episcopal. | Também 
neste dia, em cada ano, os 
Diáconos Permanentes do 
Patriarcado renovam as 
suas promessas diaconais 
diante do Patriarca de 
Lisboa.



Conversão de 
S. Paulo -  25 de 
Janeiro
“Estou crucificado com Cristo. Já 
não sou eu que vivo, mas é Cristo 
que vive em mim. Gl 2, 19-20
Saulo, cidadão romano por 
privilégio da sua cidade 
natal, Tarso, era um judeu 
convicto, formado na escola 
de Gamaliel, em Jerusalém. 
Opôs-se decididamente à 
fé cristã que começava a 
propagar-se na Palestina e 
arredores. Clamou pela morte 
de Estêvão, e tomou parte nela, 
guardando as capas dos que 
apedrejavam o protomártir. 
Perseguiu violentamente 
os crentes em Jesus Cristo. 
O seu nome causava terror 
nas comunidades cristãs. Ao 
dirigir-se para Damasco para 
prender os cristãos que lá 
encontrasse e conduzi-los a 
Jerusalém, encontrou Jesus 
ressuscitado. Esse encontro 
mudou-lhe para sempre a vida, 
com a sua forma de crer e de 
pensar. Jesus ressuscitado, 
que ele perseguia, tornou-se o 
centro da sua espiritualidade 
e da sua teologia. Em 
Antioquia, Saulo faz a sua 
primeira experiência de vida 
cristã. Tornado apóstolo do 
Evangelho, com o nome de 
Paulo, Antioquia será também 
o ponto de partida para as suas 
viagens missionárias. Funda 
diversas comunidades na Ásia 

e na Europa | Escreve-lhes 
cartas que testemunham o 
seu amor a Jesus Cristo e à 
Igreja, e nos dão elementos 
importantes da sua teologia. 
Como apóstolo verdadeiro e 
autêntico, Paulo tem sempre o 
cuidado de voltar a Jerusalém 
para se confrontar com os 
outros apóstolos e não correr 
em vão. | A conversão é um 
dos momentos-chave da 
vida de São Paulo, porque 
é precisamente quando 
ele começa a entender o 
que é a Igreja como Corpo 
de Cristo: perseguir um 
cristão é perseguir o próprio 
Cristo. Na mesma passagem, 
Jesus apresenta-se como 
“Ressuscitado”, situação a 
que após a morte chegarão 
todos aqueles que seguirem 
os passos de Jesus, e como 
“Senhor”, reforçando o seu 
caráter divino, uma vez que 
a palavra “senhor”, kyrie, é 
usada na Bíblia grega para 
referir-se ao próprio Deus. 
Podemos, pois, dizer que 
recebeu do próprio Jesus o 
evangelho que devia pregar, 
e logo, pela ajuda da graça 
e pela sua própria reflexão, 
soube tirar dessa primeira 
luz muitas das principais 
implicações do evangelho, 
tanto para uma maior 
compreensão do mistério 
divino como para mostrar 
as suas consequências para 
a situação e atuação dos 

APONTAMENTO
DA SEMANA

O meu pecado, que 
é parte do pecado 
do mundo, é meu, 

é intrínseco a 
mim mesmo. É da 

minha condição, 
ou seja, define-me. 

Sou pecador. Antes 
do meu nome, sou 

pecador.
Só Cristo tem 
o poder de me 
libertar desta 

vertiginosa 
tendência que me 

priva de ser, me 
subtrai, definha, 

corrompe, infecta, 
destrói. Só Cristo! 

Tantos remédios 
inúteis, terapias 

frustradas, 
experiências 

ruinosas e escusas 
infundadas para 

Lhe resistir, 
Ele  que vem ao 
meu encontro, 
diariamente...

homens com ou sem fé em 
Cristo. | Há muitos séculos que 
a festa da conversão de S. Paulo 
foi fixada no dia 25 de Janeiro, 
talvez por causa da data da 
transladação do seu corpo, que 
atualmente repousa na Basílica 
de S. Paulo Fora dos Muros, em 
Roma.
22 de JANEIRO
SÃO VICENTE, PADROEIRO 
PRINCIPAL DO PATRIARCADO DE 
LISBOA
S. Vicente é o mais célebre dos 
mártires hispânicos, o único 
que se encontra incorporado 
na liturgia da igreja universal. 
Desde muito cedo foi objecto 

de um culto amplamente 
difundido. Vicente era diácono 
em Saragoça, quando é preso 
por um governador de nome 
Daciano. Recusando revelar 
o sítio dos livros de culto e 
abjurar, como ordenava o 
decreto imperial, é levado 
para Valência. Das sequelas do 
interrogatório sob tortura a que 
foi submetido, faleceu a 22 de 
Janeiro do ano 304.
| Em Lisboa, a mais antiga 
atestação remonta ao tempo 
do nosso primeiro rei. Ao sitiar 
Lisboa em 1147, D. Afonso 
Henriques fizera o voto de, 
se a cidade lhe caísse nas 

CPE

ESTAMOS A RECRUTAR!
 
PSICÓLOGO CLÍNICO
- Com cédula profissional da OPP – para exercício de funções no Centro de Apoio 
Familiar de Apoio e Aconselhamento Parental (CAFAP),
- Formação complementar em sistémica (preferencial),
- Com carta de condução (obrigatório).
Envie a sua candidatura até dia 31 de janeiro.
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
- 12º ano;
- Curso Técnico-Profissional na área da Informática (preferencial);
- Conhecimentos de hardware;
- Manutenção de software;
- Conhecimento de sistemas operativos (Windows e Linux);
- Domínio do Microsoft Office.
Envie a sua candidatura até dia 31 de janeiro.
 
AJUDANTE DE AÇÃO DIRETA PARA SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)
- Experiência na área de prestação de cuidados e vigilância a idosos,
- Disponibilidade para horários rotativos. Carga horária semanal: 37 horas.
Envie a sua candidatura até dia 29 de fevereiro.
  
Candidaturas: recrutamento@cpestoril.pt  ou na secretaria do Centro Paroquial do 
Estoril.

OPEN DAY // OPEN HOUSE
COLÉGIO SRA BOA NOVA - 

25.janeiro - 10h às 13horas
 Venham conhecer melhor o 

nosso projeto educativo e o que 
fazemos com os nossos alunos.
Às 10h será a abertura com o 
Padre Paulo Malícia no átrio, 

seguido de uma apresentação 
do projeto educativo para todos 

os que ainda não conhecem. 
E até às 13h poderão visitar 
as várias salas do Colégio, 

onde estarão a decorrer várias 
atividades e exposições.

Mais informações no nosso site: 
www.cpestoril.pt


