
I Leitura: Ez 34,11-12.15-17; Salmo: 22 (23); II Leitura: 1 Cor 15,20-26.28; Evangelho: Mt 25,31-46

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

Prct. Pe. João Cabeçadas
nº 60, Estoril

214661819
cartorio@cspspsje.com.pt 

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

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

Sexta-feira, 1 de  Dezembro,  não haverá a habi-
tual celebração eucarística das 10h da manhã. A 
razão da sua  suspensão prende-se com a neces-
sidade urgente de se proceder à manutenção do 
chão  da  igreja  paroquial. Neste  dia, haverá so-
mente missa às 18h30. Pedimos a compreensão 
de todos. 

 Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 2, após a celebração da manhã,  ha-
verá, como  habitualmente, a devoção dos primei-
ros cinco sábados.

 Ofertório para obras
Os ofertórios do próximo fim-de-semana, 2 e 3 de 
Dezembro, revertem em favor das obras de requa-
lificação das capelas mortuárias. Uma vez mais, 
apelamos à  generosidade  de todos os paroquia-
nos.

Domingo, 3 de Dezembro, às 15h30, ordenações 
Diaconais nos Jerónimos.

 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 7, das 10h45 às 18h45, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

Recordamos que a celebração eucarística da 
tarde do dia 7 de Dezembro é vespertina da sole-
nidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria.

O ofertório do passado fim-de-semana, que 
reverteu para os seminários, totalizou o valor de 
726.39€

Luz que brilha sobre a cidade
É o lema da campanha de Natal da Caritas, «10 Milhões 
de estrelas».  Neste âmbito, a  Caritas Diocesana de Lis-
boa, convida-nos para uma Celebração a realizar no 
próximo dia 2 de Dezembro na Sé Patriarcal de Lisboa 
com o seguinte programa:
Sé de Lisboa e Castelo de São Jorge -17h30 - 20h 
Concentração junto à Sé de Lisboa - 17h30
Celebração da Eucaristia na Sé de Lisboa - 18.h0
Subida para o Castelo de São Jorge, animada pelos 
grupos participantes - 19h30

Acontece...

XXXIV Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo  | Ano A |  6/ n. 9 | 26 Nov a 2 Dez

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
814.85€ 803.99€ 944.01€ 744.83€ 978.05€ 834.52€ * 655.18€ 878.55€ 981.27€ 822.94€ ...

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

Reina quem serve

Eis o nosso Rei - A Igreja proclama neste 
último Domingo do ano litúrgico que Cristo 
é Rei do Universo. Sabemos que a realeza 
de Cristo não tem nada a ver com o poder 
ou o domínio, mas com o dom de si mesmo 
e o serviço que se presta à humanidade. 
“Nós somos da mesma carne” deste Rei. 
Nele se encerra toda a esperança da salva-
ção, porque um dos nossos é Rei. Mas é 
um Reino que não é deste mundo. É um 
Reino onde a paz e a justiça se abraçam e 
onde o amor faz lei. Mais: somos um Reino 
de  irmãos, onde  cada um é rei, porque fo-
mos sagrados no baptismo para a missão 
de servir e dar a vida. Ele será nosso Rei, 
se o  colocarmos  como motor da nossa vi-
da. E seremos sacramento da sua ação no 
mundo.

JNRJ: é o título que encima a cruz de 
Jesus: Jesus Nazareno Rei dos Judeus. 
Escrito em hebraico, em grego e em latim, 
para que todo o povo compreenda o motivo 
da  sua  morte. Um rei crucificado! Ignomí-
nia, escândalo, equívoco? Pelo contrário. É 
só a certeza de que o seu Reino, que não 
tem nada a ver com os nossos reinos, se 
conquista pela cruz. É um Rei que se imola 
para que no mundo triunfe a verdade, a jus-
tiça e a  paz. O  nosso rei procura seguido-
res. 

Darci Vilarinho

Reina quem  serve, tal  como nos disse Je-
sus: “Sabeis que os chefes das nações as 
governam como seus senhores, e que os 
grandes exercem sobre elas o seu poder. 
Não seja assim entre vós. Mas, quem entre 
vós quiser fazer-se grande, seja o vosso 
servo; e quem no meio de vós quiser ser o 
primeiro, faça-se o último. Como o Filho do 
Homem que não veio para ser servido mas 
para servir”. 
Eis o sentido da realeza de Cristo. Não há 
maior dignidade e realeza do que pôr a 
nossa vida ao serviço da humanidade. 
A realeza de Cristo manifesta-se hoje nos 
nossos gestos. Não entenderemos que 
Cristo é Senhor, se não nos fizermos servos 
como Ele. Diz o Evangelho desta Festa, o 
famoso capítulo 25 de S. Mateus, que não 
poderemos reconhecê-lo no Céu, se não o 
tivermos visto, amado, vestido, visitado e 
socorrido aqui na terra em cada rosto que 
traz a  sua marca. É a  página pela qual fa-
remos o nosso exame final. Estudemo-la 
bem, treinemo-nos com respostas quotidia-
nas, porque no dizer de S. João da Cruz 
“no entardecer da vida seremos julgados 
pelo amor”.
Abre a tua porta a cada próximo para que 
Jesus não te feche a sua. Não procures ou-
tras chaves, porque só esta te abre a porta 
da eternidade.



Cada cultura vive a doença de forma dife-
rente.  Os antropólogos  sabiamente reco-
mendam que se distinga entre a patologia 
propriamente dita, enquanto disfunção or-
gânica, e a enfermidade, isto é, o impacto 
social da doença. Numa sociedade, como 
a de Jesus, regulada por um regime religi-
oso assente na ideia de pureza (étnica, ri-
tual, moral…), o preço existencial da doen-
ça era elevadíssimo, pois atirava mulheres  
e homens para uma exclusão sem retorno. 
Nesse sentido, o que os enfermos mais 
ansiavam não era tanto a resolução de 
uma anomalia orgânica quanto à possibili-
dade de desfrutar da  vida  plenamente, a 
par de todos os demais. Nas culturas me-
diterrânicas do século I, e para mais cam-
ponesas  e  pobres como era a da Palesti-
na, viver desintegrado da proteção familiar 
ou do grupo equivalia à miséria. Além dis-
so, as próprias leis religiosas reforçavam  
a distância intransponível que separava o 
enfermo de Deus e do sagrado. Os  doen-
tes que  povoam os textos evangélicos re-
presentam,  porventura, o  sector mais es-
tigmatizado do seu tempo. Daí também a 
força profética da opção de Jesus, que se 
dedicou a eles, escolhendo-os  como alvo 
primeiro da misericórdia daquele Deus a 
que ele chamava Pai. A grande surpresa  
era esta: nas palavras e nos gestos de 
Jesus, Deus chegava à história não como 
o Deus dos justos mas como o  Deus dos  
que sofrem. Diferentemente de João Batis-
ta, que  não  curou  ninguém  mas  empe-

Dignos de ser Amados
Pe. José Tolentino Mendonça

Quando o conclave confirmava que o novo 
Papa seria o cardeal argentino Bergoglio, o 
seu amigo brasileiro, cardeal Hummes, se-
gredava-lhe ao ouvido: "Não te esqueças 
dos pobres". 
O primeiro sinal de que o novo Papa estaria 
com pobres foi a escolha surpreendente do 
seu nome, Francisco.
O Papa Francisco, desde a primeira hora 
até hoje, deseja uma Igreja pobre, com os 
pobres e para os pobres. Confirma bem à 
escala universal a opção preferencial pelos 
pobres da Igreja latino-americana.
No final do Jubileu da Misericórdia, o Papa 
Francisco  anunciou o Dia Mundial dos Po-
bres. O primeiro cumpriu-se no passado 
domingo. É mais um estímulo para que os 
pobres não sejam vítimas da indiferença, 
mas agentes ativos do seu desejado desen-
volvimento integral e solidário. Não é uma 
mera questão de assistencialismo, mas um 
imperativo de justiça e de caridade.
"Por favor, não nos roubem a esperança", 
assim começa o Manifesto dos Pobres 
apresentado,  em Lisboa,  pela Cáritas Por-
tuguesa no passado domingo.
Em Roma, o Papa Francisco, que instituiu 
o dia  Mundial dos  Pobres, sublinhou a im-
portância de os cristãos e homens de boa 
vontade lutarem contra a indiferença face à 
pobreza. 
Os pobres portugueses que assinam aque-
le manifesto falam na condição de margina-
lidade que sentem e pedem um abraço 
simbólico  para “romper  o  círculo  da soli-
dão” em que vivem enredados.
Para o presidente da Cáritas Portuguesa, a 
“indiferença é geradora de pobreza”. Em 
declarações à Rádio Renascença, Eugénio 
da Fonseca alerta para a “exagerada cultu-
ra da tecnologia, da robótica que está a 
substituir as pessoas e a gerar pobreza”.  
Pelos que vivem a pobreza na primeira pes-
soa é deixado um alerta, no Manifesto dos 
Pobres, a toda  a classe política: “Não que-
remos  servir apenas para campanhas elei-
torais  de  quem  nos  esquece no dia a se-
guir”. É por isso pedido um “compromisso 
sério de todos em ordem à mudança da 
história,  gerando   verdadeiro   desenvolvi-
mento,  escutando o grito de todos os mar-
ginalizados para os reerguer desse estado”. 
O Papa  Francisco  denunciou a “indiferen-
ça”  como “o  grande pecado contra os po-
bres”.  Preveniu  que  não  adianta nada as 

Igreja pobre e para os pobres
Cón. Rui Osório

Sorrir a todos

Uma vez apresentou-se no Céu um  
homem tão  simples, tão humilde que 
até os santos se espantaram:

— Como é pequena a sua alma! Não 
tem as vestes brancas das Virgens,  
nem a coroa  dos Mártires, não tem a 
estola dos Pastores nem a  divisa das 
Ordens Religiosas. Que terá feito de 
especial para estar aqui?

O homem, já preocupado com isso, 
ainda  tremeu  mais ao ouvir  as per-
guntas que Deus fazia a quem se 
aproximava:

— Partilhaste os teus bens com os 
pobres? Ensinaste a minha Palavra? 
Viveste os Mandamentos?

Quando chegasse a sua vez que iria 
responder? Nada partilhara porque 
nada de seu tivera. Não ensinou   
nem viveu os mandamentos  porque  
nunca  os aprendeu. Qual seria o seu 
lugar ali?

Chegado ao trono, Deus abriu o livro 
da vida, olhou para o homem e disse:
— Aqui está escrito apenas uma 
coisa: tu sorriste ao teu semelhante. 
E isto basta para teres o primeiro 
lugar no céu. Entra na alegria do teu 
Senhor.

Mais do que isto não quer de nós o 
Senhor. Não  quer obras extraordiná-
rias, não quer  grandes jejuns ou lon-
gas penitências, não quer milagres,  
não. Quer a vida simples, com as 
suas cruzes diárias, com um sorriso 
nos lábios e a alegria no coração; 
quer-nos felizes fazendo felizes os 
outros.

Para Reflectir…

nhou-se unicamente em introduzir uma vi-
ragem religiosa e ética, Jesus proclamou 
um Reino de Deus, revitalizando, em con-
creto, as vidas adoecidas e extenuadas e 
libertando-as dos vários males. Para o pro-
feta de Nazaré não havia dúvidas: Deus 
coloca no centro da  sua solicitude o sofri-
mento humano.  Não admira que os doen-
tes, os atormentados ou os feridos, mesmo 
quando permanecem anónimos, sejam  
protagonistas dos relatos evangélicos. 
Jesus viveu muito depois de Hipócrates 
(450-350a.C.), cuja medicina não invocava 
os deuses mas diagnosticava causas e su-
geria tratamentos com  base num conheci-
mento do corpo humano. A sua implemen-
tação era, porém, muito lenta, mesmo se 
esse saber  era cada  vez mais reconheci-
do, inclusive  pela Bíblia. O  texto do Ecle-
siástico 38,1-15, por exemplo, faz um 
curioso elogio à arte médica e farmacêuti-
ca. Mas a hierarquia não deixa de estar ali 
vincada: se adoeceres reza primeiro, afas-
ta-te do teu pecado, purifica-te, oferece 
sacrifícios; em  seguida  dá lugar ao médi-
co, pois “a sua arte te é necessária”. Um 
fim de mundo empobrecido como a Galile-
ia  não  podia aspirar à presença de médi-
cos nem sequer  alcançar os grandes san-
tuários terapêuticos pagãos de Esculápio, 
Isis ou Serapis, que tanto marcaram o 
mundo  grego. O seu  recurso eram os cu-
randeiros populares, os exorcistas, os ma-
gos ou homens virtuosos, que operavam 
mais por via de uma  pretensa relação es-
treita com  Deus do  que através de técni-
cas terapêuticas. 
Jesus certamente se  parecia com os tera-
peutas e exorcistas populares do seu tem-
po, mas também era diferente. Nunca se 
vê nos evangelhos Jesus agir, à maneira 
dos magos, forçando a divindade a intervir 
ou recorrendo a amuletos ou a cenografias 
mágicas. Não era também um médico, 
não estabelecia  um diagnóstico  nem em-
pregava técnicas clínicas. A sua atuação 
era diversa. Não se centrava apenas no 
mal físico, mas introduzia o doente numa 
relação existencial  nova, com  Deus e  
com os outros,  transmitindo-lhe  vitalidade 
e confiança. Jesus não parte de técnicas, 
mas do amor curativo. Para Jesus, curar é 
testemunhar a  cada mulher  e a cada ho-
mem, quaisquer que sejam as circunstân-
cias, que eles são dignos de ser amados. 
Jesus liberta dos obscuros sentimentos de 
culpabilidade e de abandono em relação a 

Deus e desloca-nos para a certeza interior 
da sua bênção.

desculpas do costume: "Não me diz respei-
to, não é  problema meu, é  culpa da socie-
dade". Isso "é passar ao largo quando o 
irmão está em necessidade".
Assinalando o Dia Mundial dos Pobres, o 
Papa apelou à ação concreta em favor dos 
“irmãos mais pequeninos”, dos que têm 
fome, os  doentes, os  estrangeiros, os pre-
sos, os necessitados e os abandonados. 
“Nos  seus  rostos,  podemos  imaginar im-
presso o Seu rosto [de Jesus]".
Seria absurdo que alguém limitasse a sua 
atenção aos pobres apenas a um dia em 
cada ano. A escolha de um dia especial 
serve  de pedagogia  para  avivar  nas pes-
soas a imoralidade da pobreza, que é crime 
de lesa humanidade.


