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- Jornadas Penitenciais
Procure  cada  um  encontrar o me-
lhor modo de se reconciliar.
Carcavelos
11/Dez - 20h às 23h
StºAntónio, Estoril 
14/Dez - 16h às 23h
São Pedro e São João do Estoril
16/Dez - 14h às 18h
Cascais
19/Dez - 10h às 23h
Alcabideche
20/Dez - 17h às 22h
S. Domingos de Rana 
21/Dez - 15h às 21h
Abóboda
21/Dez - 21h às 23h
Parede
22/Dez - 9h às 12h & 15h às 20h

- Concerto de Natal
Sexta-feira,  15 de Dezembro, Con-
certo de Natal no salão paroquial a 
partir das 21h, Entrada Livre. 

- Gala de Natal
Os escuteiros levam a efeito no pró-
ximo sábado, 16 de Dezembro, no 
salão paroquial, uma Gala de Natal 
para a angariação de fundos para 
as diversas secções. 

- Visita a Doentes
O Movimento de apoio a Doentes e 
Idosos fará a partir da próxima 2ªf, 
11 de Dezembro até ao dia 15 a ha-
bitual visita de Natal aos lares que 
se situam na área geográfica da pa-
róquia. Caso  queira associar-se di-
rija-se ao cartório ou então contacte 
diretamente a Leonídia (Lili).
Nossos Avós, dia 11
Casa de Repouso Sénior, dia 12
Lar Luar de Prata, dia 12
Nossa Senhora das Neves, dia  13
Lar Santa Rita, dia  14
Akademia do Imperium, dia  15

Acontece...
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Endireitai os Caminhos do Senhor

João Baptista surge com todo o seu vigor 
no início do Evangelho de Marcos que, no 
2º domingo do Advento, a liturgia da Igreja 
nos apresenta (Mc 1, 1-8). Surge como o 
profeta que realiza o anúncio vaticinado 
por Isaías,  durante o cativeiro do povo ju-
deu na Babilónia. Surge como garantia de 
que os relatos sobre a vida de Jesus estão 
na sequência dos factos narrados nos tex-
tos sagrados, já conhecidos. Surge para 
lançar o brado definitivo: “Endireitai os ca-
minhos do Senhor, Ele está no meio de 
nós”.

Marcos chama o leitor a iniciar o percurso 
da descoberta de Jesus Cristo, ouvindo o 
apelo  de João Baptista, acolhendo as vo-
zes   dos  acompanhantes   que  testemu-
nham os factos por Ele realizados na itine-
rância da missão, e abrindo o coração pa-
ra  saborear a confissão pública do Centu-
rião: “Realmente, este é o Filho de Deus!”.
A  liturgia  da  Igreja  organiza  as celebra-
ções de modo sábio e pedagógico. Em ca-
da domingo apresenta um episódio emble-
mático que visualiza a vida de Jesus, con-
figura o seu modo de proceder e desvenda 
a sua realidade profunda: Ser Filho de 
Deus. E o leitor é interpelado, convidado a 
parar, meditar, reconsiderar e a professar a 
sua fé, se chegar a esta feliz conclusão. 
Como o Centurião romano.

“Endireitai os caminhos do Senhor”. É nos 
caminhos da vida que se encontra Jesus 
Cristo. A vida,  no seu  dramatismo provo-
cante, está recheada de surpresas que 
despertam  a  sonolência  que,  frequente-

Dias úteis | 10h - 12h 
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30

Prct.Pe.João Cabeçadas
nº 60, Estoril

Cartório

Adoração ao
Santíssimo

Sacramento

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

Pe. Georgino Rocha

mente, nos assalta. E a ensurdecedora pu-
blicidade comercial consumista avoluma. 
E Marcos  convida-nos a irmos aos come-
ços, a  verificarmos  as raízes que nos ga-
rantem a liberdade em segurança, a escu-
tarmos as boas notícias da verdade que 
Jesus nos comunica.

O que será preciso pôr direito na vida de 
cada um de nós,  nas famílias, nas instân-
cias sociais e políticas da sociedade, no 
sistema educativo como serviço público 
de qualidade, pertença a quem pertencer? 
Que será preciso endireitar na Igreja e 
suas comunidades e movimentos para 
que nas  pessoas e na  sua instituição bri-
lhe mais intensamente a transparência do 
Evangelho de Jesus?

Os caminhos têm de ser visíveis e transitá-
veis, planos e assinalados. Por isso, exem-
plifica Isaías na 1ª leitura: Que o retorcido 
seja posto direito, o vale seja elevado, o 
monte abatido, as veredas escarpadas se-
jam aplanadas.  E da  morfologia do terre-
no, somos  convidados  a examinar a inte-
gralidade da vida humana, sobretudo a 
consciência iluminada pela razão e pela fé 
cristã. A mudança há-de ser verificada pe-
lo arauto chamado a proclamar a feliz 
notícia: O Senhor vem na sua glória com o 
prémio da vitória. O relato de Marcos con-
firma esta visão profética com os factos 
narrados no seu Evangelho que abrem ca-
minho à missão da Igreja, de cada um de 
nós.

Aplanai, facilitai, favorecei o caminho da 

QUE BRILHA
PELA ESTRELAMOVIDOS

NO AMOR!

“Fazer da Palavra de Deus o Lugar onde nasce a Fé”
Diocese de Lisboa 17/18

24/Dez
9h Missa do Dia

11h30 Missa do Dia
18h30 Missa da Vígilia

24h Missa da Noite (Galo)

25/Dez
9h Missa da Aurora
11h30 Missa do Dia
18h30 Missa do Dia



Cristãos na vida pública

Pe. Georgino Rocha

Acontecimentos recentes dão visibilidade 
a uma realidade provocadora. Onde estão 
e quem apoia os cristãos empenhados na 
vida pública? Que formas associadas são 
acarinhadas e  promovidas pela Igreja ins-
tituição e seus responsáveis primeiros, 
seus movimentos e paróquias? Que sensi-
bilidade social desperta a leitura orante do 
Evangelho que  alguns  grupos vão fazen-
do? Perguntas que podem incomodar os 
que estão satisfeitos, porque há ainda 
quem aparece, pede ritos sagrados, toma 
parte em devoções piedosas, tem gestos e 
conselhos de bem-fazer. Dá a impressão 
que se cultiva uma fé “descafeinada”.
O Evangelho é força de renovação. O 
exemplo de Jesus histórico, situado no 
tempo e na cultura, não deixa dúvidas. E o 
Cristo ressuscitado, o da glória, percorreu 
os caminhos da história, assumiu a limita-
da medida  humana, redimensionou a fra-
gilidade, abriu horizontes às sementes de 
esperança, fez brilhar a energia escondida 
no fermento de uma sociedade envelheci-
da a renovar. E deixa esta bela missão aos 
seus discípulos e pastores.
A valorização dos leigos como “categoria” 
à-parte na  Igreja constitui um empobreci-
mento tremendo, se antes não for valoriza-
da a sua pertença ao Povo de Deus, a par 
de outros membros como os diáconos, os 
presbíteros e os bispos, todos chamados a 
ser santos no quotidiano das suas vidas. 
Os religiosos  representam um sinal espe-
cial que visualiza esta vocação universal.
Sendo importante ver onde estão os leigos 
e o que fazem, é mais urgente ponderar 
onde estão os cristãos como discípulos 
missionários na Igreja “hospital de campa-
nha” que quer ser fiel a Jesus Cristo que 
grita em  surdina na  consciência das pes-
soas  subdesenvolvidas  nas  suas capaci-

As lágrimas de Francisco
Cón. Rui Osório

Cerca de um milhão de rohingya, na sua 
maioria muçulmanos, vivem no Estado de 
Rakhine,  Mianmar (Birmânia), país predo-
minantemente budista, onde, desde há dé-
cadas, têm sido perseguidos e ultimamen-
te com inusitada violência, refugiando-se 
muitos deles no Bangladesh. As Nações 
Unidas chama a essa tragédia "limpeza 

dades, adormecidas na sua dignidade, 
congeladas nas suas aspirações a um de-
senvolvimento  integral,  limitadas ao ime-
diato saturante, esforçadas em gestos de 
precária  duração,  atormentadas  por feri-
das purgantes de sonhos truncados. A hu-
manidade e a mãe natureza fazem sentir a 
sua  amargura, o ambiente  o seu descon-
trole, as alterações o seu clamor ensurde-
cedor. Paulo, na carta aos cristãos de 
Roma, já deixava alertas sonoros, embora 
em forma de gemidos. (Rom 8, 22). Hoje, co-
mo  facilmente se comprova, os seus efei-
tos são desastrosos.
A vida pública não exclui a privada, pois a 
pessoa é um todo em busca de harmonia 
crescente  das suas diversidades enrique-
cedoras. Ela é individualidade sociável, 
natureza civilizada, relação convivial, tem-
po situado na história, eternidade configu-
rada no limite aberto ao definitivo do futuro 
de Deus. Em  todas estas  áreas está cha-
mada a realizar-se progressivamente.
A  Igreja constitui  o sacramento desta vo-
cação da humanidade e, por vontade de 
Jesus Cristo, força de semente a germinar 
constantemente, energia de fermento a 
levedar a massa, sacramento a garantir 
que Deus quer a colaboração de todos na 
realização do seu projecto de salvação 
universal.
Situa-se neste  dinamismo o Encontro Na-
cional de Leigos recentemente realizado, 
em Viseu, encontro que analisa o tema 
“Nada nos é indiferente entre a terra e o 
céu” e quer ser “um apelo sobre os funda-
mentos da  nova  esperança e a responsa-
bilidade politica e social para a construção 
da justiça e da paz”. A presidente da 
CNAL,  Alexandra Viana Lopes, em decla-
rações à  Rádio Vaticano, destaca os ape-
los que o Papa tem feito: “A sair das suas 
portas, viver plenamente no mundo, ir tra-
balhar para todos e com todos”, apelos “a 
chegar sobretudo àqueles que ainda não 
encontraram Deus, que vivem na maior 
fragilidade humana, social e cultural”.
Muito caminho já se fez; mas muito mais 
há para fazer. Onde estão os cristãos na 
vida pública? Como se organizam para a 
eficácia da  indispensável  ação concerta-
da? Que espiritualidade os anima? Quem 
os/nos apoia na ousadia apostólica de dar 
razões de esperança nos ambientes em 
que vivemos? Perguntas que indicam um 
rumo auspicioso sob o olhar atraente de 
Jesus, Senhor do Universo.

étnica".
O Papa Francisco confessou que chorou 
durante o  encontro  que manteve, na pas-
sada sexta-feira, em Daca, com um grupo 
de refugiados rohingya.
“Depois de  tê-los escutado, um a um, co-
mecei a sentir algo por dentro, não podia 
deixar que se fossem embora sem uma 
palavra, e comecei a falar, pedi perdão. 
Nesse momento, eu chorava, procurei que 
não se visse. Eles também choravam”, 
contou aos  jornalistas que o acompanha-
vam no voo entre Daca e Roma, após uma 
viagem de  seis dias a Mianmar e Bangla-
desh. 
O Papa  esclareceu  que não utilizou pala-
vra “rohingya” no território birmanês por 
cortesia diplomática e para manter aberto 
o diálogo, que lhe permitiu abordar, em 
Mianmar, os direitos das minorias.
Elogiou os responsáveis bengalis, “um 
país pequeno, pobre”, por serem capazes 
de acolher 700 mil rohingya, agradecendo 
o “exemplo” que dão ao mundo.
Na  passada  sexta-feira,  durante  um en-
contro inter-religioso em Daca, o Papa 
Francisco cumprimentou 18 refugiados 
rohingya, de três famílias. Considera que a 
situação no Estado de Rakhine não é de 
fácil solução, mas quis sublinhar que apre-
cia os rohingya como “pessoas de paz”, 
distinguindo-os  de grupos fundamentalis-
tas que se procuraram “aproveitar” dessa 
minoria.
No encontro em Daca, pediu “perdão” pe-
los que perseguem os rohingya e pela “in-
diferença” do mundo. “A presença de 
Deus,  afirmou,  também  se chama rohin-
gya”, minoria muçulmana perseguida no 
território birmanês, numa tragédia “muito 
dura e dolorosa”. Criticou, ainda, o “egoís-
mo do mundo”, pedindo maior atenção 
para a crise dos refugiados.
Migrantes  e  refugiados  é  um  tema  fre-
quente das mensagens e iniciativas do Pa-
pa Francisco. Ainda agora, decidiu colocar 
os milhões de migrantes e refugiados da 
atualidade no centro do próximo Dia Mun-
dial da Paz (1 de janeiro de 2018): "Muitos 
deles estão prontos a arriscar a vida numa 
viagem que se revela, em grande parte 
dos casos, longa e perigosa, a sujeitar-se 
a  fadigas  e sofrimentos, a  enfrentar  ara-
mes farpados e muros erguidos para os 
manter longe da meta”.
Na mensagem para o 51.º Dia Mundial da 
Paz, "Migrantes e refugiados: homens e 

vida aos que estão abatidos e perplexos, 
são rebaixados na “cotação” social e orga-
nizativa, e têm de esconder a vergonha 
que os assalta pela desconsideração sen-
tida a partir da cultura do êxito a baixo pre-
ço e de consumo no instante.
“Perante a realidade concreta que vive-
mos, neste  mundo que se apresenta frag-
mentado, violento, injusto e estilhaçado… 
a Palavra  de Deus faz-nos o convite a es-
perar em Deus que nos ama e nos prome-
te uma realidade reconciliada, transforma-
da pela justiça, uma realidade como a que 
canta o Salmo 84: de paz, de misericórdia 
e fidelidade. Uma esperança ancorada em 
Deus e vivida no coração da realidade”, 
afirma Mariña  Rios Alvarez, mulher teólo-
ga (Homilética 2017/6, p. 745).
É uma esperança que nos faz ver com pro-
fundidade a  vida, as pessoas,  os conjun-
tos sociais e religiosos, a cultura de “espu-
ma da onda” que deslumbra mas desuma-
niza e aliena,  o Evangelho cheio de ener-
gia transformadora da instituição eclesial 
chamada a agilizar o serviço de animação 
missionária.
É uma esperança que nos impele a conso-
lar os  tristes  e  amargurados – e são tan-
tos! – a acompanhar as dores sofridas pe-
las vítimas de si mesmas e das circunstân-
cias  envolventes, a ajudar a abrir horizon-
tes de liberdade a quem não consegue 
erguer o olhar e ver uma nesga de luz que 
possa augurar um futuro feliz.
“Endireitai os  caminhos do Senhor”, exor-
ta o profeta, pois eles são os nossos cami-
nhos. É no  caminho, e  não na acomoda-
ção, que se dá o encontro. E a nossa vida 
irradiará a misericórdia do Senhor e todos 
juntos contemplaremos “a justiça (que) ca-
minhará à sua frente e a paz (que) seguirá 
os seus passos”. (Salmo 84, proclamado 
na  liturgia de hoje). Que mensagem entu-
siasmante! Experimenta.

mulheres em busca de paz", convida as 
comunidades católicas a acolher, “com 
espírito de misericórdia”, todos aqueles 
que fogem da guerra e da fome, deixando 
a sua terra “por causa de discriminações, 
perseguições,  pobreza e degradação am-
biental”.
Quem tanto se dedica aos pobres e aos 
escorraçados lava em lágrimas a sua dor 
de indignação.


