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III DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

LEITURA I  
IS 8,

23B-9,3

SALMO 26 (27) 
REFRÃO: O 
SENHOR É 

MINHA LUZ E 
SALVAÇÃO.

LEITURA II
1 COR 

1,10-13.17

EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS, 4, 12-23

COMENTÁRIO ÀS LEITURAS 

Quando Jesus ouviu dizer que 
João Baptista fora preso, retirou-
Se para a Galileia. Deixou Nazaré e 
foi habitar em Cafarnaum, terra à 
beira-mar, no território de Zabulão 
e Neftali. Assim se cumpria o que o 
profeta Isaías anunciara, ao dizer: 
«Terra de Zabulão e terra de Neftali, 
estrada do mar, além do Jordão, 
Galileia dos gentios: o povo que 
vivia nas trevas viu uma grande 
luz; para aqueles que habitavam na 
sombria região da morte, uma luz 
se levantou». Desde então, Jesus 
começou a pregar: «Arrependei-
vos, porque está próximo o reino 
dos Céus». Caminhando ao longo 
do mar da Galileia, viu dois irmãos: 

Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André, que lançavam as redes ao 
mar, pois eram pescadores. Disse-
lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei 
de vós pescadores de homens». Eles 
deixaram logo as redes e seguiram-
n’O. Um pouco mais adiante, viu 
outros dois irmãos: Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João, que 
estavam no barco, na companhia 
de seu pai Zebedeu, a consertar 
as redes. Jesus chamou-os e eles, 
deixando o barco e o pai, seguiram-
n’O. Depois começou a percorrer 
toda a Galileia, ensinando nas 
sinagogas, proclamando o Evangelho 
do reino e curando todas as doenças 
e enfermidades entre o povo.

DO

In Liturgia 
Dehonianos

A liturgia deste domingo apresenta-
nos o projecto de salvação e de 
vida plena que Deus tem para 
oferecer ao mundo e aos homens: 
o projecto do “Reino”. O Evangelho 
descreve a realização da promessa 
profética: Jesus é a luz que começa 
a brilhar na Galileia e propõe aos 
homens de toda a terra a Boa Nova 

da chegada do “Reino”. Ao apelo de 
Jesus, respondem os discípulos: eles 
serão os primeiros destinatários 
da proposta e as testemunhas 
encarregadas de levar o “Reino” a 
toda a terra. 
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25 E 26 DE JANEIRO — SÁB E DOM
CPM

26 DE JANEIRO -SÁB
Apresentação à Comunidade 

(grupos Crismas – adultos)
19h

28 DE JANEIRO -TER
S. Tomás de Aquino, presbítero e 

doutor da Igreja

1 A 9 DE FEVEREIRO
Peregrinação à Terra Santa

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 



Papa escreve ao 
Fórum de Davos, 
defendendo 
importância da 
«ética» na Economia
Mensagem destaca centralidade da 
pessoa na definição das políticas 
internacionais
O Papa enviou uma 
mensagem ao Fórum 
Económico Mundial, que 
decorreu esta semana  na 
cidade suíça de Davos, 
defendendo a superação de 
“abordagens tecnológicas ou 
económicas de curto prazo”, 
valorizando a “dimensão 
ética” na definição de 
políticas internacionais. 
| “Somos todos membros 
de uma família humana. 
A obrigação moral de 
cuidarmos uns dos outros 
decorre desse facto, 
assim como do princípio 
relacionado de colocar a 
pessoa humana, e não a 
mera busca de poder ou 
lucro, no centro das políticas 
públicas”, indica o texto, 
entregue pelo cardeal 
Peter Turkson, prefeito do 
Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano 
integral, na qualidade de 
representante da Santa Sé.
Comentando o tema 
escolhido para 2020, 
‘Agentes para um mundo 
coeso e sustentável’, o 
Papa apela a um “maior 

compromisso”, a todos 
os níveis, perante os 
desafios enfrentados 
pela humanidade. | 
“Nas últimas cinco 
décadas, testemunhamos 
transformações 
geopolíticas e mudanças 
significativas, da economia 
e do mercado de trabalho à 
tecnologia digital e ao meio 
ambiente”, pode ler-se. | 
A mensagem alerta para 
tentações de isolamento, 
individualismo e de 
“colonização ideológica”, 
contestando as “visões 
materialistas ou utilitárias” 
que levam a “práticas 
e estruturas motivadas 
em grande parte, ou 
mesmo unicamente, pelo 
interesse próprio”. | “Um 
desenvolvimento humano 
verdadeiramente integral 
só pode florescer quando 
todos os membros da 
família humana estão 
incluídos e contribuem 
para, buscando o bem 
comum”, sustenta o 
pontífice. | “Que as 
vossas deliberações 
levem a um crescimento 
de solidariedade, 
especialmente com os 
mais necessitados, que 
experimentam a injustiça 
social e económica e cuja 
própria existência está 
ameaçada”, conclui.
 

APONTAMENTO
DA SEMANA

O arrependimento 
não é um atributo 

de inferioridade, 
outrossim um 

passaporte 
que permite a 

aproximação, o 
acesso e o usufruto 

do reino dos Céus, 
isto é, à felicidade. 
O arrependimento 

é a experiência 
da necessidade 

de um Outro 
que me realiza. 
Então, mais do 

que um processo, 
a conversão é 

um progresso, 
um progresso 

necessário para 
me lançar na 

relação com as 
coisas, com tudo, 

não com o meu 
critério mas 

com o critério 
d’Aquele que as fez 

e as mantém em 
existência.

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.

UNÇÃO DOS DOENTES DA 
PARÓQUIA

No próximo dia 9 de Fevereiro, 
por ocasião do Dia do Doente, 

vamos ter a celebração 
comunitária da UNÇÃO DOS 

DOENTES, na missa das 11h30, 
na Igreja Senhora da Boa 

Nova. Não é necessário fazer 
inscrição, basta estar presente 
e aproximar-se na altura devida.
Para quem tenha conhecimento 

de pessoas que desejem 
receber este Sacramento, 

pedimos que o divulguem e 
eventualmente assegurem a 

sua presença.
Este Sacramento é sobretudo 

uma manifestação do cuidado 
da comunidade paroquial pelos 

nossos irmãos em situação 
de saúde fragilizada, que é 

também uma das fragilidades 
que o Papa Francisco aponta.

RETIRO DE SILÊNCIO – 
QUARESMA 2020

28 Fev – 1 Março 2020
(entrada 6ªf para jantar

saída Domingo depois do 
almoço)

Para inscrições e informações 
contactar:

Igreja de St António do Estoril T: 
214680342

ou para o email: paroquia.
estoril@gmail.com

 CAFÉ DA MANHÃ
Próximo encontro no dia 30 

de Janeiro às 11h00, no Salão 
Paroquial


