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III DOMINgO 
DA quAResMA

Leitura i  
ex 17,3-7

SaLmo 90 (95)
refrão: 
Se hoje 

ouvirdeS a voz 
do Senhor, 
não fecheiS 
oS voSSoS 
coraçõeS

Leitura ii
rom 5,1-2.5-8

eVaNGeLHo SeGuNDo S. João 4, 5-42
Naquele tempo, chegou Jesus a uma 
cidade da Samaria, chamada Sicar, 
junto da propriedade que Jacob tinha 
dado a seu filho José, onde estava 
o poço de Jacob. Jesus, cansado da 
caminhada, sentou-Se à beira do poço. 
Era por volta do meio-dia. Veio uma 
mulher da Samaria para tirar água. 
Disse-lhe Jesus: “Dá-Me de beber”. 
Os discípulos tinham ido à cidade 
comprar alimentos. Respondeu-Lhe 
a samaritana: “Como é que Tu, sendo 
judeu, me pedes de beber, sendo eu 
samaritana?”. De facto, os judeus não 
se dão com os samaritanos. Disse-lhe 
Jesus: “Se conhecesses o dom de Deus 
e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de 
beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te 
daria água viva”. Respondeu-Lhe a 
mulher: “Senhor, Tu nem sequer tens 
um balde, e o poço é fundo: donde Te 
vem a água viva? Serás Tu maior do 
que o nosso pai Jacob, que nos deu este 
poço, do qual ele mesmo bebeu, com 
os seus filhos e os seus rebanhos?”. 
Disse-Lhe Jesus: “Todo aquele que 
bebe desta água voltará a ter sede. 
Mas aquele que beber da água que Eu 
lhe der nunca mais terá sede: a água 
que Eu lhe der tornar-se-á nele uma 
nascente que jorra para a vida eterna”. 
“Senhor, – suplicou a mulher – dá-me 
dessa água, para que eu não sinta mais 
sede e não tenha de vir aqui buscá-la”. 
Disse-lhe Jesus: “Vai chamar o teu 
marido e volta aqui”. Respondeu-lhe 
a mulher: “Não tenho marido”. Jesus 
replicou: “Disseste bem que não tens 
marido, pois tiveste cinco e aquele que 

tens agora não é teu marido. Neste 
ponto falaste verdade”. Disse-lhe a 
mulher: “Senhor, vejo que és profeta. 
Os nossos antepassados adoraram 
neste monte, e vós dizeis que é em 
Jerusalém que se deve adorar”. Disse-
lhe Jesus: “Mulher, acredita em Mim: 
Vai chegar a hora em que nem neste 
monte nem em Jerusalém adorareis o 
Pai. Vós adorais o que não conheceis; 
nós adoramos o que conhecemos, 
porque a salvação vem dos judeus. 
Mas vai chegar a hora – e já chegou 
– em que os verdadeiros adoradores 
hão-de adorar o Pai em espírito e 
verdade, pois são esses os adoradores 
que o Pai deseja. Deus é espírito e 
os seus adoradores devem adorá-l’O 
em espírito e verdade”. Disse-Lhe 
a mulher: “Eu sei que há-de vir o 
Messias, isto é, Aquele que chamam 
Cristo. Quando vier, há-de anunciar-
nos todas as coisas”. Respondeu-
lhe Jesus: “Sou Eu, que estou a 
falar contigo”. Nisto, chegaram os 
discípulos e ficaram admirados por Ele 
estar a falar com aquela mulher, mas 
nenhum deles Lhe perguntou: “Que 
pretendes?”, ou então: “Porque falas 
com ela?”. A mulher deixou a bilha, 
correu à cidade e falou a todos: “Vinde 
ver um homem que me disse tudo o 
que eu fiz. Não será Ele o Messias?”. 
Eles saíram da cidade e vieram ter 
com Jesus. Entretanto, os discípulos 
insistiam com Ele, dizendo: “Mestre, 
come”. Mas Ele respondeu-lhes: “Eu 
tenho um alimento para comer que 
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19 de MARÇO —  dOM
S.José, esposo da Virgem Maria

CAFé
11h

20 de MARÇO —  SeG
Via Sacra

18h | Capela Emaús

Terço das Famílias
21h30

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 

a generosidade dos sacerdotes, 
diáconos e agentes pastorais, que 
nunca deixarão de acompanhar 
quem precisa de apoio humano ou 
sacramental. Generosidade que 
incluirá a prudência necessária 
para não prejudicar direta ou 
indiretamente ninguém. São de 
adiar as celebrações penitenciais 
com confissões e não se deve 
recorrer à absolvição geral.
3. Tomem-se em devida conta 
as indicações já dadas pela 
Conferência Episcopal Portuguesa, 
designadamente quanto à 
comunhão na mão e à omissão do 
abraço da paz e da água benta nas 
respetivas pias. Igualmente, outras 
que têm sido dadas sobre não 
beijar imagens e a maior distância 
e resguardo na administração da 
reconciliação sacramental. 
4. As vigararias, sob a coordenação 
dos seus vigários, devem seguir 
as determinações das autoridades 
nacionais e concelhias sobre 
espaços públicos e eventos em 
geral. Onde se encerrarem escolas, 
devem suspender-se as catequeses 
e outras ações pastorais que 
envolvam grupos mais numerosos. 
Cumpram-se as indicações quanto 
a visitas a estabelecimentos de 
saúde e prisionais, bem como a 
lares e residências. Quanto às 
celebrações em templos, também 
se seguirão prudentemente as 
diretivas das autoridades.
Convosco, com oração e muita 
estima,
+ Manuel, Cardeal-Patriarca 
Lisboa, 11 de março de 2020 (continua no interior...)



aPoNtameNto
Da SemaNa

Temos uma sede de 
felicidade inesgotável 

que nada nem ninguém 
neste mundo consegue 

preencher, (cinco 
maridos não bastam 

...!). Por isso Deus, 
que  sabe “tudo o que 

fi zemos”, - que conhece 
todas as  nossas 

tentativas goradas 
para alcançar aquela 

carência -,  vem  ao 
nosso encontro para 
consumar esta nossa 

necessidade maior. Ele 
quis esta falta em nós 

porque também Ele tem 
sede de nós, uma sede 

que abdica dos costumes 
e formalismos mas não 

desiste de nós!

Nota aos diocesanos 
de Lisboa sobre a atual 
situação sanitária
Caríssimos diocesanos, 
Diante da atual situação 
sanitária, que também afeta 
o nosso espaço diocesano, 
adianto-vos o seguinte:
1. Como cidadãos, devemos 
atender a todas as indicações 
das autoridades sanitárias e 

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 ou um 
cabaz de produtos que ajudam a rotina diária dos 
nossos idosos do Centro de Dia

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 
e 80 idosos do Centro de Dia do CPE agradecem a sua 
generosidade para uma vida diária mais saudável.

Serviços encerrados
Auditório Sra Boa Nova
Os próximos espetáculos foram adiados. As novas datas 
serão anunciadas brevemente.
 
Lavandaria
A lavandaria encerra a partir do dia 16 de março, à 
exceção do serviço para o Apoio Domiciliário.
 
Serviços Pastorais na Boa Nova
Adiados.
 
A situação do CPE será avaliada e analisada em função 
da evolução da situação do país, dando conhecimento de 
alteração de medidas

meNSaGem Do PaPa fraNCiSCo aoS CriStãoS De itÁLia 
“Gostaria de dirigir-me a todos os doentes com o vírus, que sofrem 
com a doença e a tantos que sofrem com momentos de incerteza, 
com a própria doença. agradeço de coração ao pessoal dos 
hospitais, médicos, enfermeiras, voluntários, que estão ao lado 
das pessoas que sofrem, neste momento tão difícil, e a quantos se 
encontram em casa. encorajo-vos a enfrentar todas as situações, 
mesmo as mais difíceis, com coragem, responsabilidade e 
esperança”, pediu francisco aos católicos da itália, mas que 
implica todos nós.

civis, para prevenir situações 
de risco. Como crentes, não 
deixaremos de viver o atual 
momento com fé no Deus da 
vida, que nunca abandona 
ninguém, sobretudo nas 
ocasiões mais difíceis. 

Mantemo-nos em oração 
por todos, em especial pelos 
profi ssionais de saúde e pelos 
doentes e suas famílias, certos 
de que assim se alarga a 
esperança e reforça o ânimo. 
2. Todos poderão contar com 

vós não conheceis”. Os 
discípulos perguntavam 
uns aos outros: “Porventura 
alguém Lhe trouxe de 
comer?”. Disse-lhes Jesus: 
“O meu alimento é fazer a 
vontade d’Aquele que Me 
enviou e realizar a sua obra. 
Não dizeis vós que dentro 
de quatro meses chegará 
o tempo da colheita? 
Pois bem, Eu digo-vos: 
Erguei os olhos e vede os 
campos, que já estão loiros 
para a ceifa. Já o ceifeiro 
recebe o salário e recolhe 
o fruto para a vida eterna 
e, deste modo, se alegra 
o semeador juntamente 
com o ceifeiro. Nisto se 
verifi ca o ditado: ‘Um é o 
que semeia e outro o que 
ceifa’. Eu mandei-vos ceifar 
o que não trabalhastes. 
Outros trabalharam e 
vós aproveitais-vos do 
seu trabalho”. Muitos 
samaritanos daquela cidade 
acreditaram em Jesus, por 
causa da palavra da mulher, 
que testemunhava: “Ele 
disse-me tudo o que eu fi z”. 
Por isso os samaritanos, 
quando vieram ao encontro 
de Jesus, pediram-Lhe 
que fi casse com eles. E 
fi cou lá dois dias. Ao ouvi-
l’O, muitos acreditaram 
e diziam à mulher: “Já 
não é por causa das tuas 
palavras que acreditamos. 
Nós próprios ouvimos 
e sabemos que Ele é 
realmente o Salvador do 
mundo”.

(...continuação)
A Palavra de Deus que hoje 
nos é proposta afi rma, 
essencialmente, que o 
nosso Deus está sempre 
presente ao longo da nossa 
caminhada pela história e 
que só Ele nos oferece um 
horizonte de vida eterna, 
de realização plena, de 
felicidade perfeita. 
A primeira leitura 
mostra como Jahwéh 
acompanhou a caminhada 
dos hebreus pelo deserto 
do Sinai e como, nos 
momentos de crise, 
respondeu às necessidades 
do seu Povo. O quadro 
revela a pedagogia de 
Deus e dá-nos a chave 
para entender a lógica de 
Deus, manifestada em 
cada passo da história da 

salvação.
A segunda leitura repete, 
noutros termos, o 
ensinamento da primeira: 
Deus acompanha o seu 
Povo em marcha pela 
história; e, apesar do 
pecado e da infi delidade, 
insiste em oferecer ao seu 
Povo - de forma gratuita e 
incondicional - a salvação. 
O Evangelho também não 
se afasta desta temática... 
Garante-nos que, através 
de Jesus, Deus oferece ao 
homem a felicidade (não a 
felicidade ilusória, parcial e 
falível, mas a vida eterna). 
Quem acolhe o dom de 
Deus e aceita Jesus como “o 
salvador do mundo” torna-se 
um Homem Novo, que vive 
do Espírito e que caminha 
ao encontro da vida plena e 
defi nitiva
In Dehoninos


