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Dias úteis | 10h - 12h | 15h30 - 18h30
Sáb | 17h00 - 18h30

Prct. Pe. João Cabeçadas
nº 60, Estoril
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Cartório

Adoração ao Santíssimo
Sacramento

www.paroquiaspedroesjoao.pt
Celebrações Eucarísticas

(missas)
Igreja Paroquial

2ªf a Sáb |10h00; 18h30  
Dom | 9h; 11h30; 18h30

verão: 19h

Capela do Livramento
Dom | 10h00

Capela Saint Mary's
Dom | 10h15

Capela Nª Srª da Paz
Sáb | 15h30

5ªfeira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ªfeira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ªfeira e 6ªferia | 15h às 17h

Ação Social "Mar Solidário"
2ªfeira a 6ªferia | 11h às 18h

Confissões

Sexta-feira, 24 de Novembro, Reunião de Vigara-
ria, na Paróquia de Carcavelos a partir das 11h00.

O Banco Alimentar Contra a Fome realiza uma 
nova campanha de recolha de alimentos nos dias 
1, 2 e 3 de Dezembro.

 Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da 
Igreja. Precisamos que nos ajude, com a sua ofer-
ta, a dispor do necessário para o culto divino, pa-
ra o apostolado, para o exercício da caridade e 
para a sustentação do clero.

Acontece...

XXXIII Domingo do Tempo Comum  | Ano A |  6/ n. 8 | 19 a 25 Nov

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Ofertório para Obras | Podemos Contar Consigo?       
NIB Santander Totta | 0018 0003 2237679 2020 89 | Total - 38.078,58€

* Ofertório para as vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande

2017

Pôr a render

Se o modelo de ‘mulher virtuosa’, apresen-
tado no texto do livro dos Provérbios, pare-
ce já não encaixar na mulher de hoje, dado 
que cada vez menos reduzida ao ambiente 
doméstico, no entanto o perfil aí apresenta-
do foi traduzido por João Paulo II para os 
dias de hoje com estas palavras: “...a Igreja 
lê no rosto da mulher os reflexos de uma 
beleza que é o espelho dos mais elevados 
sentimentos que o coração humano pode 
albergar: a totalidade do dom de si por 
amor; a força que é capaz de resistir aos 
grandes sofrimentos; a fidelidade sem limi-
tes; a  operosidade  incansável e a capaci-
dade de conjugar a intuição penetrante 
com a palavra de apoio e encorajamento” 
(A Mãe do Redentor, nº 46). Esta é a verdadeira 
riqueza da mulher. Perdê-la em nome de 
um pseudo-igualitarismo com o homem é 
empobrecê-los a ambos.
Por sua vez, S. Paulo traduz esta mesma 
mensagem na atitude da vigilância que de-
ve caraterizar a forma de estar na vida de 
qualquer cristão - homem ou mulher - em 
contraponto com a filosofia do mundo, con-
densada no lema “paz e segurança”, que 
apregoa o ideal do comodismo, da lei do 
menor  esforço, do “come, bebe, regala-te”.
E uma e  outra são apenas  formas diferen-
tes de dizer a  parábola  evangélica dos ta-
lentos, na qual é elogiado e recompensado 
o bom desempenho das qualidades e dons 
a cada um concedidos.
Esta  parábola  confirma também a evidên-
cia das capacidades diferentes com que 
cada um de nós foi dotado. De facto, não é 
a mesma coisa ter cinco talentos, dois ou 
um. Mas o que  conta para Deus é o empe-
nho posto na potenciação das qualidades e 
dons  recebidos. Por  isso, embora com re-
sultados quantitativamente diferenciados, 
os dois primeiros recebem exatamente o 

Pe. José Castro Oliveira

mesmo elogio, porque igualados no seu 
desempenho, reconhecido como excelente. 
Só o último, não por só ter recebido um ta-
lento, mas por se ter deixado aprisionar pe-
lo medo, pelo receio do fracasso, é que não 
é elogiado e acaba desapossado do pouco 
que tinha.
Porque não somos donos das nossas capa-
cidades, para delas dispormos a nosso bel-
-prazer, o caminho a seguir é aquele que S. 
Paulo apontava aos cristãos da Comunida-
de de Tessalónica: “permaneçamos vigilan-
tes e  sóbrios”, para  correspondermos ale-
gre,  entusiástica  e  generosamente à bon-
dade do nosso Deus, que nos confiou de 
forma generosa os seus dons, para deles 
beneficiarmos  e fazermos partilhar os nos-
sos irmãos.
Na verdade, não podemos desbaratar a 
nossa  vida  em futilidades – “a graça é en-
ganadora e vã a beleza” – ou desperdiçá-la 
cobardemente em imobilismos estéreis: ela 
foi-nos dada para ser posta a render! Só 
dessa maneira ela nos será devolvida, e 
em medida acrescentada.
Vem mesmo a propósito este ‘Dia Mundial 
dos Pobres’ para o qual nos desafia o papa 
Francisco: “a  pobreza  tem  o rosto de mu-
lheres, homens e crianças explorados para 
vis interesses, espezinhados pelas lógicas 
perversas do poder e do dinheiro… Somos 
chamados a estender a mão aos pobres, a 
encontrá-los, fixá-los nos olhos, abraçá-los, 
para lhes fazer sentir o calor do amor que 
rompe o  círculo da solidão. A sua mão es-
tendida para nós é também um convite a 
sairmos  das nossas  certezas e comodida-
des e a  reconhecermos  o valor  que a po-
breza encerra em si mesma”.
É que, pior ‘inferno’ que a consciência de 
uma  vida  fracassada, porque  desperdiça-
da, não poderá haver!

política não começa o mundo desde o nada, mas o 
encontra dado pela divina liberalidade. Por isso, as 
formas de habitação pacífica da terra pelos seres 
humanos, as suas formas de associação, de profis-
são religiosa racional têm uma absoluta precedên-
cia sobre o Estado. Daqui decorre a precedência 
da família, da escola, da economia em relação à 
organização estatal. Quando o comunismo preten-
de controlar totalmente estas realidades torna-se 
iníquo.
A segunda razão decorre da primeira. A política 
encontra na  afirmação  anterior o fundamento mo-
ral que  a limita.  Este limite  é a  expressão da exi-
gência de respeito pela pessoa humana enquanto 
realidade  indisponível pelo poder político, indispo-
nibilidade que se estende às formas elementares 
de associação e ao exercício das liberdades que 
decorrem  deste princípio. O  ser humano nasce li-
vre, nasce ligado aos outros e a Deus e ninguém o 
pode impedir de prosseguir a acção pacífica e o 
movimento livre. Este é o fundamento dos Direitos 
Humanos  que os totalitarismos desprezam e com-
batem. 
O Papa João Paulo II, que conheceu bem a realida-
de comunista, afirma, em 1991, que a razão princi-
pal do fracasso do mundo comunista é uma razão 
antropológica, para além das razões políticas e 
económicas. Isso  nos  compete  repetir  hoje, lem-
brando  que a tarefa de  fundar uma sociedade de-
mocrática e justa nunca está terminada e, por isso, 
necessita do investimento contínuo da nossa moral 
e da nossa pastoral.



Na introdução a uma série de catequeses 
sobre a Missa, o Papa Francisco censurou 
a utilização  do telemóvel por parte de con-
celebrantes, em plena celebração eucarísti-
ca, para fazer fotografias ou filmes. No fun-
do, o  problema  reside  no desdobramento 
interior, porventura não pensado mas real, 
entre o papel de sujeito da ação sagrada – 
com o  recolhimento  que  requer  a sua vi-
vência – e o de repórter da mesma ação 
que, para a objetivar, de algum modo se 
põe de fora da mesma. É a eterna questão 
do ser ou não ser… Isto para além do mau 
exemplo.
A propósito desta intervenção, o Avvenire 
de Itália de  8/11/2017 deu a palavra ao Pa-
dre Paolo Padrini, perito do mundo digital e 
criador da  aplicação iBreviary descarrega-
da por mais de três milhões de pessoas em 
todo o mundo e que permite ter ao alcance 
de um clic os textos da Liturgia das Horas 
(e não só) em cinco línguas. Permitimo-nos 
a transcrição, com a devida vénia:
«Temos de ser claros – explica o sacerdote 
com 45 anos da Diocese de Tortona –: o te-
lefone celular e o tablet são um suporte à 
oração mas não se usam para rezar. Sobre-
tudo temos de nos interrogar quando estes 
instrumentos correm o risco de perturbar o 
encontro pessoal com o Senhor. Foi com 
razão que o papa Francisco censurou o uso 
do  telemóvel  durante as celebrações. Per-
mito-me acrescentar que o telemóvel deve-
ria ser deixado em casa quando se vai à 
Missa. E se o levarmos mesmo connosco, 
deve ser desligado. Não basta colocá-lo em 

“Telemóveis (?) ao alto!”
S.D.L. Passaram  cem anos sobre a revolução co-

munista acontecida na Rússia em 1917. 
Um balanço da Igreja sobre um sistema 
que marcou o século passado não é fácil 
de fazer em poucas palavras. Sempre hou-
ve uma condenação clara do comunismo 
como sistema  político totalitário. Mas é ne-
cessário  reconhecer  que  as ideias comu-
nistas exerceram uma atração para muitos 
cristãos  que, por exemplo em Itália, se ins-
creveram em massa no Partido Comunista, 
contra a vontade da hierarquia da Igreja. 
Este  último  facto  deve-se  à grande ambi-
guidade do  comunismo que andou masca-
rado de luta  pela  justiça e, nessa qualida-
de, seduziu a muitos.
O comunismo como regime político foi visto 
como  inaceitável desde cedo. É justo lem-
brar Leonardo Coimbra que foi o primeiro 
intelectual  europeu  que o analisou, no re-
moto  ano de 1927, como um caminho ina-
ceitável  de igualitarismo  que é uma nega-
ção evidente do modo humano de viver. Por 
sua vez, o Papa Pio XI, no seu ano de cora-
gem de 1937, escreveu um vigoroso texto, 
a encíclica “Divini Redemptoris”. Dizemos 
que foi um ano de vigor e coragem, pois foi 
também nesse ano que publicou o famoso 
texto de condenação do nazismo. 
A um século de distância, muitas posições 
triunfalistas se têm visto. Porém, neste tem-
po de  balanço,  convém  voltarmos aos ali-
cerces da visão ético-social do Evangelho, 
os quais se mostram como orientadores 
para o tempo passado e o tempo presente. 
A primeira razão pela qual o totalitarismo, 
seja comunista seja outro, é inaceitável é a 
teologia da criação. Isto quer dizer que a 

A Igreja e o Centenário 
do Comunismo

Jorge Teixeira da Cunha

A pobreza não é uma fatalidade do destino 
ou produto do "vício" como a acusava a tra-
dição do classicismo grego. É fruto amargo 
da injustiça, das falhas da comunidade e 
da desobediência a Deus, como sublinha a 
Bíblia.
O clamor da pobreza e da miséria fez-se 
ouvir, a partir dos anos 60 do século passa-
do, na América Latina, em África e na Ásia, 
mobilizando as  ciências  sociais  e a teolo-
gia.
A Conferência Geral do Episcopado Latino-
-Americano, primeiro em Medelín (1968) e 
depois em Puebla (1979), faria uma "clara e 
profética opção preferencial e solidária pe-
los pobres". Nos anos 80, já não se falava 
apenas dos "pobres", mas juntava-se-lhes 
os  "oprimidos",  as "vítimas"  e  os "excluí-
dos", para  denunciar  a sua miséria imere-
cida.
A economia de mercado livre - "economia 
que mata", na feliz expressão do Papa 
Francisco - não está pensada para todos; 
cabem poucos e  sobram muitos. São os 
"descartáveis", como lamenta o Papa. 
Sabemos que os pobres não têm dinheiro, 
tecnologia e armas, mas têm, como a Bíblia 
confirma, o seu tesouro de humanidade, de 
cultura e de espiritualidade. 
"Não amemos com palavras, mas com 
obras" é o lema do Dia Mundial dos Pobres 
que o Papa Francisco agendou para o 
próximo domingo.
O serviço aos mais pobres tem de ser uma 
marca na vida dos cristãos, desde que sai-
bam renunciar à "mentalidade mundana" e 
escolham  a  mensagem evangélica. "Nes-
tes dois mil anos - diz o Papa -, quantas 
páginas de história foram escritas por 
cristãos que, com toda a simplicidade e 
humildade, serviram os seus irmãos mais 
pobres, animados por uma generosa fanta-
sia da caridade!"
"Não pensemos nos pobres - previne - ape-
nas como destinatários de uma boa obra 
de voluntariado, que se pratica uma vez por 
semana, ou, menos ainda, de gestos 
improvisados de boa vontade para pôr a 
consciência em paz."
"Se realmente queremos encontrar Cristo - 
insiste -, é preciso que toquemos o seu cor-
po no  corpo chagado dos pobres." E acres-
centa: "Somos chamados a estender a mão 
aos pobres, a encontrá-los, fixá-los nos 
olhos, abraçá-los, para lhes fazer sentir o 

Todos os dias há mais pobres
Cón. Rui Osório

silêncio. Porquê? É verdade que com esta 
opção não se distraem os outros e que ele 
não tocará durante a Eucaristia. Mas, se o 
telemóvel continua ligado à rede, é como 
se na  nossa mente ficasse um canal pere-
nemente aberto que distrai também a alma. 
De facto, sentiremos sempre a vibração ou 
teremos a curiosidade de tirar o aparelho 
do bolso para verificar se alguém chamou. 
E isto distrai do diálogo com Deus que se 
cria na liturgia».
Com um  toque de sarcasmo Francisco iro-
nizou sobre o facto de que, na Missa, o Sa-
cerdote não diz: «telemóveis ao alto para 
fotografar!». E advertiu: «É uma coisa feia». 
Nela estão implicados quer leigos, quer 
pastores. «O papa – afirma Padre Padrini – 
referia-se ao que acontece nas celebrações 
a que preside. Todos somos tentados pelo 
desejo de  agarrar  no telemóvel se estiver-
mos diante do Pontífice. E fazemo-lo quer 
por  amor  ao Papa  quer  porque participa-
mos num grande momento de Igreja. Toma-
dos por uma espécie de furor heroico, que-
remos imortalizar o instante com um vídeo 
ou uma  fotografia. Será esta uma justifica-
ção? De modo nenhum. A Missa não é um 
evento  para filmagens ou fotos. É o abraço 
com o Pai e o Filho através da Palavra e 
dos sinais da ação litúrgica. Portanto, as 
únicas antenas a içar são as do Espírito 
Santo e não as antenas que captam outras 
ondas,  destinadas a poluir aquela circuns-
tância». 
Depois  precisa: «Numa celebração a parti-
cipação da assembleia declina-se na escu-
ta, nas palavras da liturgia, no canto. Não, 
seguramente,  no uso de instrumentos, co-
mo o telemóvel, que não pertencem a este 
contexto. Bastaria  o bom senso para o en-
tender». E contudo chegou a reprovação de 
Francisco que recordou: «A Missa não é 
um espetáculo». E exortou: «recordai: nada 
de  telemóveis».  «O papa  – sublinha o sa-
cerdote – reafirma que uma celebração não 
é uma reportagem fotográfica. E com as 
suas palavras convida-nos a proteger os 
atos que realizamos. Digo-o também do 
modo laico: com o telemóvel sempre na 
mão perdemos o gosto por aquilo que esta-
mos a fazer. Pensemos em quando, num 
concerto, nos pomos a filmá-lo em vez de 
nos deixarmos conquistar pela música…»
Contudo iBreviary fez brecha. «Antes de 
mais a  aplicação está ligada à oração pes-
soal – defende Padre Padrini –. Em minha 
opinião, um telemóvel ou um tablet não é 
adequado para a oração comunitária. De 

calor do  amor que rompe o círculo da soli-
dão."
A pobreza - alerta o Papa - interpela-nos 
todos os dias "com os seus inúmeros 
rostos marcados pelo sofrimento, pela mar-
ginalização, pela opressão, pela violência, 
pelas torturas e a prisão, pela guerra, pela 
privação da liberdade e da dignidade, pela 
ignorância e pelo analfabetismo, pela 
emergência  sanitária e pela falta de traba-
lho, pelo tráfico de pessoas e pela escravi-
dão, pelo exílio e a miséria, pela migração 
forçada. A  pobreza  tem o rosto de mulhe-
res, homens e crianças explorados para vis  
interesses, espezinhados pelas lógicas 
perversas do poder e do dinheiro."
A pobreza antropológica que degrada o ser 
humano como pessoa é o mais grave.

facto, digo  “não” ao uso destes instrumen-
tos na  Missa. E, além disso, o breviário di-
gital deve ser meditado no “modo avião”, 
ou seja, evitando que o telefone toque ou 
que no écran apareçam notificações de 
mensagens ou correio. Somente assim o 
telemóvel estará em consonância com a 
oração. Aliás, não  basta educar o uso inte-
ligente dos instrumentos eletrónicos. É pre-
ciso também educar os instrumentos, quer 
dizer, regulá-los de modo coerente. Isto 
evitará que  nos tornemos reféns da tecno-
logia ou até que sejamos manipulados por 
ela, quase a ponto de nos tornarmos seus 
escravos».


