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DA quAResMA

Leitura i  
Gen 12,1-4

SaLmo 50 (51)
refrão: 

EspEramos, 
sEnhor, 

na vossa 
misEricórdia

Leitura ii
2 tim 1,8b-10

eVanGeLHo SeGunDo S. mateuS 17, 1 - 9

“a PaLaVra De DeuS Define o caminHo que o VerDaDeiro DiScíPuLo DeVe SeGuir

Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e 
levou-os, em particular, a um alto 
monte e transfigurou-Se diante deles: 
o seu rosto ficou resplandecente como 
o sol e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz. E apareceram 
Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro 
disse a Jesus: “Senhor, como é bom 
estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui 
três tendas: uma para Ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. Ainda ele 
falava, quando uma nuvem luminosa 
os cobriu com a sua sombra e da 

nuvem uma voz dizia: “Este é o meu 
Filho muito amado, no qual pus toda 
a minha complacência. Escutai-O”. Ao 
ouvirem estas palavras, os discípulos 
caíram de rosto por terra e assustaram-
se muito. Então Jesus aproximou-Se 
e, tocando-os, disse: «Levantai-vos 
e não temais». Erguendo os olhos, 
eles não viram mais ninguém, senão 
Jesus. Ao descerem do monte, Jesus 
deu-lhes esta ordem: “Não conteis 
a ninguém esta visão, até o Filho do 
homem ressuscitar dos mortos”.

DO

In Dehoninos

No segundo Domingo da Quaresma, a 
Palavra de Deus define o caminho que 
o verdadeiro discípulo deve seguir: é 
o caminho da escuta atenta de Deus 
e dos seus projectos, da obediência 
total e radical aos planos do Pai. | O 
Evangelho relata a transfiguração 
de Jesus. Recorrendo a elementos 
simbólicos do Antigo Testamento, o 
autor apresenta-nos uma catequese 
sobre Jesus, o Filho amado de Deus, 
que vai concretizar o seu projecto 
libertador em favor dos homens 
através do dom da vida. Aos discípulos, 
desanimados e assustados, Jesus 
diz: o caminho do dom da vida não 
conduz ao fracasso, mas à vida plena 
e definitiva. Segui-o, vós também. | 

Na primeira leitura apresenta-se a 
figura de Abraão. Abraão é o homem 
de fé, que vive numa constante escuta 
de Deus, que sabe ler os seus sinais, 
que aceita os apelos de Deus e que 
lhes responde com a obediência 
total e com a entrega confiada. Nesta 
perspectiva, ele é o modelo do crente 
que percebe o projecto de Deus e o 
segue de todo o coração. | Na segunda 
leitura, há um apelo aos seguidores 
de Jesus, no sentido de que sejam, 
de forma verdadeira, empenhada e 
coerente, as testemunhas do projecto 
de Deus no mundo. Nada - muito 
menos o medo, o comodismo e a 
instalação - pode distrair o discípulo 
dessa responsabilidade.
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8 de MARÇO —  dOM
S.João de Deus 

 9 de MARÇO —  SeG
Terço Catequistas

19h30

10 de MARÇO —  TeR
Missa Voluntários

12h30 | Ig.Boa Nova

12 de MARÇO —  QUI
Reunião Geral de Catequistas

21h30

13 de MARÇO —  SeX
Via Sacra

18h | Capela Emaús

14 de MARÇO —  SAB
Curso “Modo Bíblico”

9h - 13h

Concerto
21h30 | Ig.Sto António 

CPM

15 de MARÇO —  dOM
CPM

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 



S.João de Deus
Nasceu em Montemor-o-
Novo (Portugal) no ano 
1495. Depois duma vida 
cheia de perigos na carreira 
militar, o seu desejo 
de perfeição levou-o a 
ambicionar coisas maiores 
e entregou-se ao serviço 
dos enfermos. Fundou 
um hospital em Granada 
(Espanha) e associou à 
sua obra um grupo de 
companheiros que mais 
tarde constituíram a 
Ordem hospitalar de S. 

João de Deus. Distinguiu-
se principalmente na 
caridade para com os 
pobres e os doentes. 
Morreu nesta cidade em 
1550.
“Se consideramos 
atentamente a misericórdia 
de Deus, nunca deixaremos 
de fazer o bem de que 
formos capazes: com efeito, 
se damos aos pobres por 
amor de Deus aquilo que 
Ele próprio nos dá, Ele 
promete-nos o cêntuplo 
na felicidade eterna. 
Feliz pagamento, ditoso 

aPontamento
Da Semana

Aprender a gramática 
da confi ança em Deus, 
essa aventura que não 
nos poupa o cansaço e 
a dor da estrada, é um 

passo imprescindível 
da nossa conversão; 

uma proposta que 
sabiamente desafi a a 
nossa tibieza, nos faz 
abrir mão das nossas 

seguranças, e viver 
somente guiado pela 
Sua palavra, que nos 
acompanha, apoia e 

promove os passos. É 
essencial permanecer 

na confi ança para 
fazer a experiência 

de correspondência, 
para ter uma fé 

esclarecida.

lucro! Quem não dará a 
este bendito mercador 
tudo o que possui, se Ele 
procura o nosso interesse 
e, com os braços abertos, 
insistentemente pede que 
nos convertamos a Ele, 
que choremos os nossos 
pecados e tenhamos 
caridade para com as 
nossas almas e para com 
o próximo? Porque assim 
como o fogo apaga a água, 
assim a caridade apaga 
o pecado.” (Das Cartas 
de São João de Deus, 
religioso)

CORONAVÍRUS COVId-19
ReCOMeNdAÇÕeS dA 
CONFeRÊNCIA ePISCOPAL 
PORTUGUeSA
 A CeP emitiu um 
comunicado sobre as 
atitudes a adoptar pelas 
comunidades cristãs neste 
momento de preocupação 
pela saúde pública.
Apelamos à serenidade e ao 
incremento da prevenção nos 
cuidados de higiene. 
Convidamos a seguir 
estritamente as indicações e 
normas da Direcção geral de 
saúde.  
Recomendamos:
A comunhão na mão
A comunhão por intinção dos 
sacerdotes concelebrantes
A omissão do gesto da paz
O não uso da água nas pias 
de água benta.  

CPe

Campanha da Quaresma
“Apoie Uma Família” – Começa Hoje!
Participe da seguinte forma:

1. Retire uma “bola” da árvore solidária que se 
encontra à porta da Igreja,

2. Cada “bola” corresponde a um cabaz de higiene para 
uma família especifi ca da nossa comunidade

3. Entregue o cabaz até dia 5 de abril num caixote à 
porta da Igreja ou do Centro Paroquial do Estoril.

 
250 famílias, apoiadas pelo Centro Paroquial do Estoril 
agradecem a sua generosidade para uma vida diária 
mais saudável.

Reunião Mensal de Voluntários
10 de março (próxima terça)
Missa às 12h30 na Igreja Sra Boa Nova (aberta à 
comunidade), seguido de almoço e às 14h30 encontro de 
voluntários com o Pe Paulo.

Obrigado!
Aos 30 voluntários do banco farmacêutico. Conseguimos 
angariar 387 embalagens de medicamentos que muito 
ajudarão os nossos benefi ciários.

Feira da Saúde
12 e 13 de março, no Centro de dia do CPe
Programa:

Dia 12 
15h Palestra sobre doenças civilizacionais, pela DIAVERUM

Dia 13 
12h Workshop “Alimentação Saudável” – ACES Cascais 
14h30 Sessão Musicoterapia

Aberto à comunidade.

“eu creio, nÓS cremoS”
num novo livro-entrevista com o título “eu creio, nós cremos”, 
na introdução que condensa estas conversas, francisco destaca 
que o credo “não era apenas a fórmula que resumia o conteúdo 
da fé, mas também a expressão da vida e da experiência que 
distinguiam os cristãos”.
O Papa Francisco afi rma que “Não cremos num Deus abstracto ou 
imaginário, fruto das nossas ideias ou teorias. cremos no Deus Pai 
que Jesus nos fez encontrar e que é amor”. e diz ainda “o nosso 
principal mandamento é o amor”. “Ter fé em Deus Pai signifi ca 
acolher o seu amor, estar unido a Jesus, o seu filho, e unidos entre 
nós. Ter fé signifi ca descobrir-se amado e tornar-se, pelo poder do 
espírito Santo, capaz de amar”, acrescenta. 
nos vários capítulos, francisco aborda temas como a ressurreição, 
o diálogo com os mortos, o paraíso, o purgatório e o inferno ou a 
pluralidade das expressões de fé em Jesus.


