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LEITURA II
ROM 16,25-27

EVANGELHO SEGUNDO S. LUCAS 1, 26-38

A “PROMESSA” DE DEUS A DAVID”

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 
desposada com um homem chamado 
José, que era descendente de David. O 
nome da Virgem era Maria. Tendo entrado 
onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia 
de graça, o Senhor está contigo». Ela 
ficou perturbada com estas palavras 
e pensava que saudação seria aquela. 
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, 
porque encontraste graça diante de Deus. 
Conceberás e darás à luz um Filho, a 
quem porás o nome de Jesus. Ele será 
grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu 

pai David; reinará eternamente sobre 
a casa de Jacob e o seu reinado não terá 
fim». Maria disse ao Anjo: «Como será 
isto, se eu não conheço homem?». O Anjo 
respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá 
sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra. Por isso o Santo que 
vai nascer será chamado Filho de Deus. 
E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice e este é o sexto mês 
daquela a quem chamavam estéril; porque 
a Deus nada é impossível». Maria disse 
então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se 
em mim segundo a tua palavra».

DO

In Dehonianos

A liturgia deste último Domingo do 
Advento refere-se repetidamente ao 
projecto de vida plena e de salvação 
definitiva que Deus tem para oferecer 
aos homens. Esse projecto, anunciado 
já no Antigo Testamento, torna-se uma 
realidade concreta, tangível e plena 
com a Incarnação de Jesus. | A primeira 
leitura apresenta a “promessa” de Deus 
a David. Deus anuncia, pela boca do 
profeta Natã, que nunca abandonará o 
seu Povo nem desistirá de o conduzir ao 
encontro da felicidade e da realização 
plenas. A “promessa” de Deus irá 
concretizar-se num “filho” de David, 
através do qual Deus oferecerá ao seu 
Povo a estabilidade, a segurança, a paz, a 

abundância, a fecundidade, a felicidade 
sem fim. | A segunda leitura chama a 
esse projecto de salvação, preparado 
por Deus desde sempre, o “mistério”; e, 
sobretudo, garante que esse projecto se 
manifestou, em Jesus, a todos os povos, 
a fim de que a humanidade inteira integre 
a família de Deus.O Evangelho refere-se 
ao momento em que Jesus encarna na 
história dos homens, a fim de lhes trazer 
a salvação e a vida definitivas. Mostra 
como a concretização do projecto de 
Deus só é possível quando os homens e 
as mulheres que Ele chama aceitam dizer 
“sim” ao projecto de Deus, acolher Jesus e 
apresentá-l’O ao mundo.Donativos 
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20 DE DEZEMBRO — DOM
Terço das Famílias

 21h30

22 DE DEZEMBRO— TER 
Lectio Divina

21h30

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

24 DE DEZEMBRO
9h30 | Igreja de Santo António

19h Missa da Vigília | Igreja Boa Nova
23h30 Missa da Noite| Igreja Boa Nova

25 DE DEZEMBRO - NATAL DO SENHOR
Igreja Boa Nova|10h, 11h30, 13h, 18h, 19h15

(DIA 31 DE DEZEMBRO NÃO HÁ MISSA DAS 19h)

1 DE JANEIRO – SANTA MARIA MÃE DE DEUS
9h (Boa Nova), 10h (Boa Nova), 10h30 (Auditório); 11h30 (Boa 
Nova), 12h (Auditório)
2 DE JANEIRO - SÁB
9h30 (Sto. António); 11.30h (Boa Nova)
3 DE JANEIRO - DOM
8h e 9h (Boa Nova), 10h (Boa Nova), 10h30 (Auditório); 11h30 
(Boa Nova), 12h (Auditório)



Um abraço 
especial
Queridos paroquianos,
Nestes tempos complexos 
em que temos de estar 
mais afastados uns dos 
outros, é difícil imaginar 
o Natal sem abraços e com 
rostos escondidos por uma 
máscara. Quem não se lembra 
com saudade da ternura 
desmesurada e prolongada 
do abraço dos avós, ou do 
abraço vigoroso e cúmplice 
dum amigo ou dum familiar 
que connosco partilha a ceia 
de Natal.  Quem não sentiu 
já a força e o amor do abraço 
dos pais e dos filhos, dos 
tios e dos irmãos: abraço 
consanguíneo que congrega 
e não nos deixa esquecer que 
somos e seremos uma família. 
Que mistério é este que nos 
faz lembrar todos os anos 
que para a vida ter sentido 
precisamos de nos abraçar e 
de nos ver? É o mistério do 
Deus menino! O mistério do 
Deus que se fez homem para 
abraçar com amor todos os 
Homens! O mistério do Deus 
sem máscaras, transparência 
e verdade pura, que nos olha 
face a face, enchendo a nossa 
vida de luz e de eternidade! 
Ó noite Santa e Bendita! Noite 
em que a estrela de Belém 
revela ao Mundo, um Deus 
que nunca nos deixa sós e nos 

abraça com amor infinito. Não 
tenhamos medo deste abraço, 
pois só com o seu amor o Deus 
menino nos pode contagiar. 
Neste Natal, deixemos que o 
menino Jesus nos abrace com 
ternura, nos alivie da solidão e 
satisfaça a nossa sede de amor 
e de vida em abundância. Que 
o abraço do menino nascido 
na pobre gruta de Belém, nos 
congregue numa só família e 
renove de esperança e amor a 
vida de todos os Homens. Um 
grande abraço e votos dum 
Natal cheio de paz e amor. Que 
Maria, mãe do menino e nossa 
mãe, nos proteja e nos livre de 
todo mal. 
A Equipa Pastoral da Paróquia 
de Santo António do Estoril - 
Natal 2020

Padre Paulo
Padre João de Brito

Diácono José Noronha

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Humildade

Não poucas vezes encontramos, até em nós próprios, 
uma forma de humildade que é apenas aparente, exterior, 
procurada nas palavras, mas pouco sentida no coração. 
Com boa intenção ou sem ela, trata-se de uma humildade 
encenada. É difícil ser realmente humilde. E, no entanto, 
é das virtudes mais necessárias à nossa salvação. Só o 
humilde se deixa salvar por Deus. Como, então, chegar a ser 
humilde? A humildade autêntica supõe um encontro com a 
verdade sobre si próprio, sobretudo no que toca aos aspectos 
mais dolorosos. Um encontro vivido não no desespero da 
frustração, mas na esperança de alguém que se reconhece 
profundamente amado por Deus. Chegar a alegrar-se na 
própria pequenez e insuficiência por se saber assim amado é 
tocar as margens da humildade como fonte de alegria. Então 
não haverá sequer o desejo de parecer humilde, mas sim 
o de cantar as maravilhas do Senhor. “Quem se exalta será 
humilhado e quem se humilha será exaltado” (Mt 23, 12).
Padre João

APONTAMENTO
DA SEMANA

“Deixa que a respiração profunda do teu Ser 
aconteça. Só isso. Não interrogues, nem busques. 

Deixa que seja Deus a procurar-te.” A sabedoria 
do Card. Tolentino mostra bem que o cristianismo 

nasce e propaga-se como anúncio e a maior 
ameaça é reduzi-lo às categorias do passado, - ao 

que se pretende, se julga já saber.  Só o pobre de 
espírito pode ser enriquecido por essa novidade 

radical e irredutível - como a Virgem -, pode 
acolher  o imprevisto, o imprevisível, o impensável, 

o inimaginável: o sentido misterioso daquela 
potência ou daquela vontade poderosa, uma 

novidade radical, uma novidade de ordem absoluta: 
não podia existir e faz-se presente. Presente!

Interrupção do Boletim
A Equipa que todas as 
semanas prepara, desenha, 
imprime, distribui e escreve 
o Boletim deseja a todos os 
Paroquianos um Santo Natal 
e um Bom ano Novo. Que 
este seja um tempo de paz, 
de amor, de esperança no 
futuro e de atenção aos mais 
frágeis. E que o Menino no 
Presépio seja, para cada um de 

nós, uma fonte de inspiração 
permanente.
Voltaremos no próximo dia 10 
de Janeiro de 2021.

VENDA DE NATAL DA PARÓQUIA
 

> No acolhimento paroquial
> Na Partilha - Espaço Solidário.

A partir de hoje faça-nos uma visita.


