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- Celebrações Eucarísticas
No dia 1 de Janeiro, Solenidade Santa Maria Mãe 
de Deus, as  celebrações eucarísticas terão o ho-
rário seguinte: dia 31 às 18h30 (vespertina); dia 1 
às 9h, 11h30 e 18h30.

- No período compreendido entre 26 e 30 de Dez., 
o cartório paroquial encontrar-se-á encerrado. A 
igreja, neste mesmo  período, abrirá as suas por-
tas meia hora antes das celebrações eucarísticas. 
Para a marcação de intenções de missa deverão 
dirigir-se à  sacristia meia hora antes da  celebra-
ção eucarística. Para assuntos relacionados com 
funerais devem ligar para o número: 917427053.

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 4 de Janeiro de 2018, Adoração 
do Ssmo Sacramento entre as 15h30 e 18h15. 

- Ofertório para obras
Os ofertórios  dos  dias 6 e 7 de Jan reverterão em 
favor das obras de requalificação das capelas 
mortuárias. 

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 6, após a  celebração da manhã, ha-
verá, como habitualmente, a devoção dos primei-
ros cinco sábados.

- Janeiras
Domingo, 7 de Janeiro, o coro da catequese can-
tará as Janeiras no anfiteatro da Praceta Gil 
Vicente, a partir das 14h30. 
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Deus bate-nos à Porta…

Pobre de meios era a tenda que abrigava 
a velha arca da aliança! David não se sen-
tia confortável com esta contradição: ele, 
bem instalado, em paz e sossego, no seu 
palácio real; e a arca de Deus “sem eira 
nem beira”. A tenda, morada itinerante, 
parecia-lhe desajustada à condição forte 
do Todo-Poderoso. E por isso, o rei, pastor 
e poeta, sonha uma casa para o Senhor. 
Mas Deus parece desconcertar David nos 
seus bons intentos. Parece mesmo preferir 
a condição peregrina da tenda à estrutura 
pesada do templo. Talvez a indicar a David 
que não há lugar que O prenda, não há 
espaço  que O limite, não há para Ele mo-
rada  permanente... Ou talvez, nesta recu-
sa de Deus em Se deixar enclausurar den-
tro de quatro paredes, o Senhor queira su-
gerir a David que é um perigo aburguesar 
o sinal da sua presença e afastá-l’O do pó 
e da miséria dos mais pobres, de modo 
que o Templo se torne o lugar dos ricos, 
onde os pobres não têm assento. 
Pobre de meios é a nossa comunidade 
cristã e deve alegrar-se por isso, porque 
há sempre um perigo, há sempre uma ten-
tação nos momentos de prosperidade: é o 
perigo de que a comunidade cristã se pos-
sa aburguesar, a ponto de perder a sua 
dimensão  mística e de se transformar nu-
ma organização cristã sem fermento profé-
tico. Muitas vezes lutamos por ter boas es-
truturas e infraestruturas, boas condições 
materiais, meios logísticos adequados pa-
ra a missão. E realmente fazem falta. Mas 
o risco maior é pôr a esperança nesses 
meios. Porque quanto mais poderosa é a 
organização que criamos na Igreja e nas 
suas instituições, mais rapidamente ela se 

Sacerdos Fiducia

confundirá com uma ONG, sobretudo 
quando se perde de vista a proximidade 
nas relações humanas, o zelo apostólico, 
a ousadia no anúncio, a familiaridade na 
celebração, a simplicidade de vida, a aten-
ção aos mais pobres. Corremos o risco de 
criar estruturas tão ricas, tão bem “acondi-
cionadas” à classe média e alta, que os 
pobres  chegam a  sentir  vergonha de en-
trar na Igreja. Essa não é uma Igreja pobre 
e para os pobres, mas uma Igreja rica e 
para os ricos, ou uma Igreja mais dos abo-
nados do que dos abandonados. 
Ora, “no coração de Deus, ocupam lugar 
preferencial os pobres, tanto que Ele mes-
mo «Se  fez pobre» (2 Cor 8,9). Todo o cami-
nho da nossa redenção está assinalado 
pelos pobres. Esta salvação veio até nós 
através do «sim» duma jovem humilde, de 
uma pequena povoação perdida na perife-
ria de um grande império” (EG 197). Em 
Maria de Nazaré, Deus encontra a digna 
morada, que não O afastará dos pobres, 
seus eleitos, como é manifesto ao nascer 
no Presépio de Belém, entre animais.
Não nos faltam famílias pobres de meios, 
que precisamos  de visitar e ajudar, de co-
nhecer e  acompanhar,  de habitar e parti-
lhar a  sua  sorte, para  que elas nos enri-
queçam. Enriquecem-nos, porque nelas 
Cristo Se faz próximo de nós. Enriquecem-
-nos, porque nos fazem perceber que uma 
boa casa não garante uma boa família e 
que a  nossa casa rica, onde não falta na-
da, é  muitas  vezes uma casa vazia. Enri-
quecem-nos, porque nos ensinam a ser e 
a viver  felizes, com muito  menos. A parti-
lha deste Advento com as famílias pobres 
é o barómetro da nossa fé e o termómetro 

ENCERRADO até dia 30
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Cartório

Adoração ao Santíssimo
Sacramento

Celebrações Eucarísticas
(missas)

entre o Natal e o Ano Novo
Igreja Paroquial

3ªf a Sáb |10h00; 18h30  
Dom | 9h; 11h30; 18h30

Capela do Livramento
a partir de dia 7

Capela Saint Mary's
Dom | 10h15

Capela Nª Srª da Paz
Sáb | 15h30

5ªfeira | 14h30 às 16h30

1ª e 3ª - 5ªfeira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
Voltaremos em 2018

Ação Social "Mar Solidário"
ENCERRADO até dia 29

Confissões

Mar Solidário
As famílias assistidas pelo movimento "Mar 
Solidário" agradecem a enorme generosidade 
de Todos aqueles que tornaram o seu Natal 
mais  feliz. Obrigado.  Que o Senhor vos retri-
bua a cem por um.

Santo e Feliz Natal!
A equipa responsável pela redação, composi-
ção e impressão do Boletim Paroquial deseja 
a todos os seus leitores um Santo e Feliz Natal 
na companhia dos seus familiares e amigos. 
Voltaremos a estar convosco em 2018. Até 
lá…



Os pobres são evangelizados

Jorge Teixeira da Cunha

Entre os sinais messiânicos de que nos fa-
lam as fontes cristãs está a evangelização 
dos  pobres.  É o  sinal  mais  típico do im-
plantação do Reino de Deus no nosso 
mundo. Vale  a pena,  neste tempo de Na-
tal, olhar de novo para este sinal, pois 
mantém uma permanente atualidade. Cer-
tamente é mesmo deste sinal que nos fala 
o Papa  Francisco  quando alude à neces-
sidade de ouvir a periferia da sociedade e 
da cultura.
Não é fácil identificar o povo dos pobres 
que suspiram pelo evangelho e são os pri-
meiros a dar a sua fé ao Messias. Na anti-
guidade, como hoje, os pobres são objeto 
de desprezo por parte das elites. Estas 
sempre consideram que o povo ignorante 
deve ser conduzido e alfabetizado, pois, 
por si, não tem condição para se elevar do 
seu estado de carência. Por isso, as elites 
políticas e mesmo clericais acham que 
têm obrigação de elaborar complexos pro-
gramas de educação do povo. Só que 
esses programas ideológicos desejam 
sempre manter o mundo de acordo com 
os interesses do velho domínio que resiste 
a Deus e ao avanço da vida messiânica. 
Mas, por esse caminho não cresce nem o 
evangelho nem a justiça no mundo. 
O lugar da liberdade e do bem encontram 
a sua origem nesse estado de escuta e de 
desejo que define o povo na sua verdade. 
São os poetas e os orantes, os que não 
têm no mundo outro apoio que não seja a 
sua fome de justiça, que são o lugar e o 
sujeito onde o messianismo encontra o 
seu começo. Que exemplos podemos dar 
dessa disposição para receber o Reino de 
que nos fala a celebração do Natal?

Jesus chora sobre Jerusalém

Cón. Rui Osório

O rei Davi, como diz a Bíblia, tornou Jeru-
salém, cidade antiga, situada nos montes 
de Judá, capital do Reino de Judá e, 
depois, de todo o Israel. Nela construiu o 
seu filho Salomão o primeiro templo, com 
a Arca da Aliança, reconhecida como cida-
de santa e, biblicamente, símbolo da Jeru-
salém celeste, a cidade onde vive Deus e 
acolhe os seus santos.
Destruída  pelos babilónios, foi reconstruí-
da pelos judeus regressados do exílio. Do-
minada mais tarde pelos romanos, viveu 
uma era  de paz e de prosperidade por al-
tura da vinda ao mundo de Jesus Cristo. 
Santificada pela sua presença, morte e 
ressurreição, nela  começou a evangeliza-

Força da Natureza apoia e anima 
zonas atingidas pelos incêndios

Vigararia de Cascais

Podemos encontrar, na primeira linha, o 
contingente dos que se empenharam na 
luta pelas liberdades, seja a liberdade reli-
giosa, os direitos civis, os que lutam contra 
todas as formas de discriminação, pela 
dignificação da mulher, os que lutam pela 
integração de todas as pessoas na sua 
diferença e na sua deficiência. De facto, a 
ação de Jesus  ensinou-nos a visar a pes-
soa na sua singularidade e não a lei, seja 
a lei moral, sejam todas as formas de lei 
que separam as pessoas de Deus e as 
pessoas umas das outras. Há um esforço 
contínuo a fazer para que a pessoa, na 
sua pobreza existencial, seja valorizada 
por aquilo que é e não por todos os outros 
fatores  institucionais que  segregam e se-
param. 
Numa segunda linha, podemos identificar 
os movimentos que lutaram e lutam pela 
justiça nas relações laborais, para que 
nenhuma pessoa seja explorada e tratada 
sem dignidade no trabalho. Ninguém pode 
chegar à dignidade se estiver excluído do 
mundo do trabalho, mas o trabalho é 
continuação da escravatura se o seu sujei-
to não for respeitado na sua dignidade. 
O nosso mundo é ameaçado por muitos 
desequilíbrios e perpassado por muitos 
movimentos contraditórios. A Igreja é uma 
sentinela na noite do mundo, é espaço de 
contínua  atenção ao  crescimento do Rei-
no. No Natal que se aproxima podemos 
identificar diversos sinais do Messias, uns 
apelando à conversão, outros à ação de 
graças.

ção do mundo, ao descer sobre a Igreja 
nascente o Espírito Santo prometido.
Destruída pelos romanos no ano 70 d.C., 
foi mais  tarde  ocupada  pelos  muçulma-
nos, em cujas  mãos se manteve, com pe-
ríodos de domínio cristão por altura das 
Cruzadas, até recentemente ser declarada 
capital do Estado de Israel, proclamado 
em 1948.
Hoje é lugar de peregrinação para judeus, 
cristãos e muçulmanos.
No passado domingo, já depois de o presi-
dente norte-americano, Ronald Trump, ter 
reconhecido Jerusalém como capital de 
Israel, o  Vaticano  informou  que acompa-
nha com atenção os desenvolvimentos da 
situação no Oriente Médio, com referência 
especial  a Jerusalém, cidade sagrada pa-
ra cristãos, judeus e muçulmanos do mun-
do inteiro.
Ao manifestar tristeza pelos confrontos 
que nos últimos dias causaram vítimas, o 
Papa Francisco também renovou o seu 
apelo à sabedoria e à prudência de todos 
e elevou orações fervorosas a fim de que 
os responsáveis das nações evitem uma 
nova espiral de violência, respondendo, 
com palavras e ações, aos anseios de paz, 
justiça e  segurança  das  populações  da-
quela terra martirizada.
As preocupações pelas perspetivas de paz 
na região foram objeto, nos últimos dias, 
de várias iniciativas, entre as quais as reu-
niões urgentes da Liga Árabe e da Organi-
zação para a Cooperação Islâmica.
A Santa Sé manifestou a sua sensibilidade 
a tais  preocupações e, ao recordar as pa-
lavras do Papa Francisco, tem reiterado a 
sua posição bem conhecida em relação ao 
caráter  singular da Cidade Santa e o res-
peito pelo  status quo, segundo as delibe-
rações da comunidade internacional e os 
pedidos contínuos das hierarquias das 
igrejas e comunidades cristãs da Terra 
Santa. Ao mesmo tempo, tem reiterado a 
sua convicção  de que somente uma solu-
ção negociada entre israelitas e palestinia-
nos pode  levar a uma paz estável e dura-
doura, e garantir a coexistência pacífica 
de dois  Estados dentro  dos confins inter-
nacionalmente reconhecidos.
Já é tempo de confirmar, com prudência e 
com sabedoria, que Jerusalém deve conti-
nuar a ser cidade de dois povos e de três 
credos. É uma cidade partilhada e quem a 
quiser  dividir  só lançará  gasolina  na fo-
gueira.

A Força da  Natureza é uma missão da Vi-
gararia de Cascais que tem o propósito de 
ajudar à recuperação das zonas mais afe-
tadas pelos incêndios deste ano. Este ob-
jetivo  concretiza-se através  do  envio se-
manal de voluntários que vão para o terre-
no colaborar com as entidades locais nas 
tarefas de limpeza, reconstrução e organi-
zação logística. Além deste trabalho mais 
prático, e que se tem revelado essencial, a 
Força da  Natureza procura também, e co-
mo não  podia deixar de ser, fazer uma in-
tervenção pastoral, ajudando a levar a es-
perança e a alegria cristã a todos os que 
foram afetados por esta tragédia. Visita as 
pessoas mais isoladas, anima os idosos e 
procura integrar-se nas comunidades cris-
tãs locais.

A área de intervenção deste grupo está, 
neste momento, localizada em Oliveira do 
Hospital, Seia, Pampilhosa da Serra e Pe-
drógão Grande, embora possa vir a ser 
alargada a outros concelhos.
Trata-se de uma missão de longo prazo, 
que  pretende ao  longo dos próximos me-
ses, ajudar as populações locais, e que 
está aberta a todas as pessoas que se 
queiram  voluntariar, mesmo  que  não se-
jam das paróquias da vigararia, desde que 
devidamente enquadradas.
A organização da Força da Natureza, em 
profunda articulação com as entidades lo-
cais, define as tarefas a desempenhar no 
local,  encarrega-se   de  encontrar  aloja-
mento gratuito em instituições locais e aju-
da a encontrar transporte para os grupos 
de maior dimensão. 

A Força da Natureza arrancou no Dia Mun-
dial dos Pobres, a 19 de novembro, e já 
enviou cerca de 100 voluntários para o ter-
reno, oriundos das Paróquias de Cascais, 
Estoril e São João do Estoril, bem como 
outros grupos de escuteiros.
Todos os interessados em voluntariar-se 
para integrar as expedições que vão para 
o terreno  aos fins de semana podem con-
sultar e inscrever-se no site: 
forcadanatureza.paroquiadecascais.org
ou enviar um email para:
forcadanatureza@paroquiadecascais.org 

deste Natal de 2017: se a nossa fé não 
chegar aos bolsos não é ainda genuína e 
eis que fará muito frio, no Presépio de Na-
tal, lá em nossa casa.
Estamos mesmo em véspera(s) de Natal. 
Se ainda não o fizemos, tenhamos um 
gesto de  partilha, de atenção, de proximi-
dade, com  quem mais precisa: uns preci-
sarão de dar, de si ou do seu; outros preci-
sarão de receber algo ou alguém. Não nos 
demoremos,  “porque  os  pobres  não po-
dem esperar” (Dom António Francisco)! No Pre-
sépio está uma família, pobre de meios! E 
são os pobres os primeiros a lá chegar!


