
 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 18, das 10h45 às 18h15, tempo 
de Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramen-
to.

 Dia do Refugiado
No dia 15 de janeiro, celebra-se o Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado.

 Recibo de Donativo
Se fez um donativo para obras da igreja, pode 
pedir um recibo que permite deduzir 25% na sua 
declaração de IRS. Deverá indicar-nos o seu 
nome, morada, nº de contribuinte e o valor.

 Encontro Cristão 2018
Dia 27 de Janeiro, às 21h, no Centro Cultural Olga 
Cadaval (Sintra), terá lugar o VIII Encontro 
Cristão.
Para este encontro e, à semelhança dos anos 
anteriores, contamos com a presença de várias 
igrejas cristãs, com o objetivo de continuarmos a 
celebrar a obra  maravilhosa que  Deus tem reali-
zado nas nossas vidas e comunidades.
O tema proposto para o ano de 2018 é "A mão de 
Deus". Tem por  base as  passagens da Bíblia Sa-
grada em Êxodo 15,6 e Isaías 41:10. “Não tenhas 
medo, porque estou contigo; não te aflijas, porque 
sou o teu Deus.  Eu torno-te forte, ajudo-te, prote-
jo-te com a minha mão direita vitoriosa.” (Isaías 
41:10)
Programa 
20h30 – Acolhimento;
21h00 – Encontro Cristão 2018
É com grande alegria que vos convidamos a 
participar.

Atividades Extra
17h - Workshops e Fóruns no Salão Paroquial 
Igreja São Miguel em Sintra (a partir dos 13 anos)
19h - Jantar para os participantes dos workshops.
19h15 - Jantar para líderes das comunidades 
cristãs.
Para tomar parte nestas actividades deverá enviar 
um email para epvsintra@gmail.com.

I Leitura:  1 Sam 3, 3b-10.19; Salmo: 39 (40); II Leitura: 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Evangelho: Jo 1,35-42

www.paroquiaspedroesjoao.pt
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Que Procurais? pergunta-nos Jesus

A pergunta de Jesus feita aos discípulos 
de João que o seguiam abre a nova fase 
do Ano Litúrgico que a Igreja nos propõe 
para celebrarmos. É uma fase que valoriza 
o tempo comum, a normalidade da vida, o 
quotidiano. É uma fase que destaca a 
grandeza das “rotinas” assumidas como 
espaço de  realização  pessoal e oportuni-
dade de  salvação. É  uma fase que convi-
da a mergulhar na profundidade do ser 
cristão que  se expressa  no viver e convi-
ver diários, revigorados pela confiança e 
pela alegria do Evangelho. (Jo 1, 35-42).
Os discípulos são dois. Um é André e o 
outro não tem nome. Possivelmente, será 
João, o autor do relato. Mas pode haver 
outra intenção. E o nome ser o da pessoa 
que segue Jesus, em qualquer tempo, an-
da à procura  de saciar o desejo de se en-
contrar com Ele, de saber por experiência 
o que vai escutando de outros. Que bom! 
Todos lá cabemos. Tu e eu. A resposta fica 
nas nossas mãos. A atitude dos discípulos 
abre camino à nossa decisão. Vamos 
acompanhá-los mais de perto.
O seu  mestre, João Baptista, estava para-
do nas margens do rio Jordão. Jesus ia 
em movimento. Ele está prestes a sair de 
cena. Jesus a entrar em missão, na vida 
pública. João não retém os discípulos, 
mas liberta-os e encaminha-os. Jesus aco-
lhe e, pedagogicamente, inicia um diálogo 
de aproximação e convite. Diálogo que o 
narrador  resume a  perguntas emblemáti-
cas: “Que procurais? Mestre, onde vives? 
Vinde e vereis”. Perguntas que ficam a 
ecoar na  história à espera  de interlocuto-
res motivados para que haja encontro pes-
soal e comece  a nova  relação que huma-
niza e salva.
“Os que se puseram a seguir Jesus, atesta 

 Pe. Georgino

J. M. Castillo, La religión de Jesús, p. 62, 
queriam ver onde vivia. Viram e ficaram 
com Ele e convenceram-se de que era o 
Messias. O sítio onde cada um vive indica 
o estilo de vida que leva”. Só ele convence 
e atrai. Ou escandaliza e afugenta. É atra-
ente ou repelente. Foi assim nas margens 
do Jordão. Será  assim  em todos os luga-
res da terra  habitados por discípulos mis-
sionários de Jesus, coerentes e ousados.
“Mestre, onde vives?” é pergunta resposta 
dos discípulos desejosos de saber onde 
morava Jesus. É pergunta acutilante que 
mantém toda a atualidade: Onde está 
Jesus, com  quem  permanece, que prefe-
rências revela, quem escolhe para compa-
nhia, que relação estabelece entre os que 
o seguem, que missão lhes confia? É per-
gunta dirigida a cada um de nós: Onde 
estás tu e onde  encontras  firmeza e esta-
bilidade?
“Jesus permanece no Pai, na sua Palavra, 
no seu amor, adianta Manicardi, p. 92. E 
os discípulos são chamados a percorrer o 
mesmo caminho: permanecer na Palavra 
e no amor do Filho para habitar com 
Deus”. São chamados a cultivar a vida 
interior, dando atenção à oração que ilumi-
na a consciência e aos sacramentos que a 
revigoram, à  descoberta vigilante da novi-
dade que o Espírito de Deus suscita para 
renovar a sociedade e promover o cuidado 
da criação. “A fé  torna-se assim experiên-
cia de o Senhor habitar com o crente”.
“Vinde e vereis” é convite/promessa feita 
por  Jesus. Os  discípulos  foram, convive-
ram e fizeram uma experiência tão agradá-
vel que memorizaram a hora do encontro e 
despertaram para a urgência missionária. 
Que maravilha! André vai ter com o irmão 
Simão. Depois  é a  vez  de  Filipe  fazer o 

Celebrações Eucarísticas
(missas)

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

inverno: 19h
Capela do Livramento

Dom | 10h00
Capela Saint Mary's

Dom | 10h15
Capela Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

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

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

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

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

Confissões



A praga da omissão: mentir, omitindo

António Bagão Félix

Estamos num tempo em que a verdade é 
dizimada  pelas múltiplas  formas da men-
tira: a  meia-verdade, a  notícia falsa, o ru-
mor e outras formas capciosas de falsificar 
a factualidade. Para além destas, há a 
mais insidiosa  forma de  eliminar a verda-
de  factual, não a negando, mas omitindo-
-a. O silêncio que transporta é, não raro, 
uma forma sibilina de esconder, falsificar, 
suprimir o  que se  passa. A omissão deli-
berada ou consentida é uma forma perver-
sa de  “fazer notícias”  ou “alinhar  noticiá-
rios”. Em liberdade, não há lápis azul, mas 
há esta poderosa forma de censurar sem 
lápis, num aparente jogo democrático de 
escolhas, preconceituoso e covardemente 
anónimo.
Em novembro passado, tivemos mais dois 
exemplos paradigmáticos desta forma de 
(não) noticiar.
Houve três “Caminhadas pela vida” de 
pessoas  que  se  juntaram para dar teste-
munho público da defesa do direito incon-
dicional à vida. Em Lisboa, no Porto e em 

Sejam felizes com os meninos
Cón. Rui Osório

Aveiro. Uma iniciativa cívica e apartidária, 
bem sucedida.
E o que nos informaram a quase totalidade 
dos media? Zero. Absolutamente zero.
Um despudor por magia da omissão de 
pseudo  polícias   dos  costumes,  selecio-
nando a seu bel-prazer o que deve ser 
noticiado. Quaisquer vinte arruaceiros à 
espera de  uma equipa de futebol são mo-
tivo de notícia, com direito a repetição. 
Qualquer manifestação sobre o contrário 
do que a “Caminhada pela vida” defende 
sobre o aborto, a eutanásia, as barrigas de 
aluguer, as políticas de natalidade, etc. é 
objeto de reportagem, diretos e debates. 
Qualquer  ajuntamento  por  mais insignifi-
cante que seja de LGBT tem honras de 
bom alinhamento e boa página.
Esta iniciativa teve, aliás, o conforto de 
uma saudação do Papa Francisco aos 
seus participantes, tendo em conta a “pro-
moção e defesa da vida, contra a cultura 
do descarte”.
Isto leva-me à segunda omissão. Tive o 
privilégio de, no Vaticano, participar no 
Seminário “Repensar a Europa”.
Este evento terminou com uma notável in-
tervenção do Papa Francisco, infelizmente 
também  ignorada  pela  comunicação so-
cial. Nada  que me  espante diante da pri-
mazia espumosa do efémero, do fugaz, do 
circunstancial, do  trivial, da  notícia-espe-
táculo, do burlesco.
Entre outros pontos, Francisco chamou a 
atenção para o primeiro e talvez maior 
contributo que os cristãos podem trazer à 
Europa de hoje: “recordar que esta não é 
um conjunto de números ou instituições, 
mas que  é feita de pessoas concretas. In-
felizmente, constatamos frequentemente 
que o debate se limita a uma discussão de 
números. Não há cidadãos, há votos. Não 
há migrantes, há quotas. Não há trabalha-
dores, há indicadores económicos. Não há 
pobres, há limiares de pobreza. A pessoa 
humana é, deste modo, reduzida a um 
princípio abstrato, mais cómodo e tranqui-
lizador”.
A seguir  referiu: “a  família é  a união har-
mónica das diferenças entre o homem e a 
mulher, e  é tão mais  verdadeira e profun-
da, quanto mais for geradora e capaz de 
se abrir à vida e aos outros. A pessoa e a 
comunidade são, pois, os pilares da Euro-
pa que,  como cristãos, queremos e pode-
mos ajudar a construir. Os tijolos de tal 
edifício chamam-se: diálogo, inclusão, so-

O  galicismo "faits-divers" significa, no jar-
gão jornalístico, "notícias de pouca impor-
tância". Se usado nem de mais nem de 
menos como o sal na sopa, pode  cativar 
os leitores para assuntos  mais sérios. 
Prefiro essa velha linguagem ao neologis-
mo, agora em uso e abuso tão frequentes 
em  edições da Imprensa em papel e onli-
ne, das "fake news" (notícias falsas) que 
descredibilizam  a arte  e a ciência  da co-
municação. 
Aqui deixo um dos "faits-divers": Depois 
de noivos esperarem muito tempo, e com 
muita paciência, pelas noivas e farto de 
também ter de o fazer, o padre inglês John 
Corbyn está a dar 112 euros a cada noiva 
que não se atrase a chegar ao casamento. 

E, ainda  assim, faz vista grossa a dez mi-
nutos de atraso, se calhar para a noiva 
cumprir, como habitualmente se justifica, 
a "tradição" incorrigível da má educação.
Segundo o padre inglês, os atrasos das 
noivas afetam a vida de várias pessoas, 
incluindo as que fazem parte do coro, o 
organista, os párocos e os tocadores de 
sinos. Ainda por cima, na maior parte das 
vezes, as  noivas nem sequer pedem des-
culpa pelo atraso. Onde é que eu já vi isto, 
vezes sem conta! 
Vamos lá a um assunto mais sério. Segun-
do  as estatísticas  mais  recentes que en-
contrei:  em 2016, realizaram-se em Portu-
gal 32.399 casamentos, valor idêntico ao 
de 2015 (32.393), ano em que se interrom-
peu o decréscimo do número de casamen-
tos verificado em anos anteriores.
No período de 2010 a 2014, a quebra mais 
significativa verificou-se em 2011, com 
uma diminuição de 9,9% no número de 
casamentos face a 2010.
Dos casamentos celebrados em 2016 em 
Portugal, 31.977  realizaram-se  entre pes-
soas de sexo oposto e 422 entre pessoas 
do mesmo  sexo,  mais 72 face ao ano an-
terior.
Do total dos casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo, 249 foram entre homens e 
173 entre  mulheres (223 e 127, respetiva-
mente, em 2015).
Relativamente  aos casamentos entre pes-
soas de sexo oposto, o INE indica que 
11.274 (35,3%) foram celebrados pelo rito 
católico, 20.543 (64,2%) foram realizados 
só na forma civil.
Houve  ainda  160 (0,5%)  casamentos se-
gundo outras formas religiosas, refere o 
INE, lembrando que o casamento celebra-
do sob forma religiosa perante um ministro 
de  culto de uma igreja ou comunidade re-
ligiosa radicada em Portugal passou, a 
partir de 2007, a produzir efeitos civis, à 
semelhança do casamento católico.
Assunto bem mais sério seria aprofundar a 
natureza e a fidelidade ao compromisso 
assumido no sacramento do matrimónio. 
Só digo que o  casal  deveria ser a visibili-
dade do invisível amor nupcial de Deus 
pela Humanidade e de Cristo pela Igreja. 
É  a  sua  sacramentalidade  que,  normal-
mente, se desvanece na encenação ritual 
e social dos casamentos.
Sejam felizes e, de preferência, com meni-
nos para acabarmos com o inverno demo-
gráfico!

lidariedade, desenvolvimento e paz”.
E alertou-nos: “vive-se um tempo de uma 
dramática  infertilidade. Na Europa há me-
nos filhos – o nosso inverno demográfico 
–, e são muitos aqueles que são privados 
do direito a nascer […]. A Europa vive uma 
espécie de défice de memória”.
Infelizmente, estas referidas omissões são 
a regra. Digo-o sem rebuço: o conúbio mal 
disfarçado  entre  certas ideologias “ilumi-
nadas”, que se consideram detentoras do 
monopólio  da verdade, da justiça, da cul-
tura e da sensibilidade e muitos media, 
quer afunilar o pensamento tornando-o 
único e reduzir à insignificância a “gente” 
a  que, pejorativamente,  chamam conser-
vadora.
Como cristãos, devemos denunciar esta 
parcialidade injusta e enviesada.

Porque
Sophia de Mello Breyner Andresen, 1958

Porque os outros se mascaram mas tu não
Porque os outros usam a virtude
Para comprar o que não tem perdão
Porque os outros têm medo mas tu não

Porque os outros são os túmulos caiados
Onde germina calada a podridão.
Porque os outros se calam mas tu não.

Porque os outros se compram e se vendem
E os seus gestos dão sempre dividendo.
Porque os outros são hábeis mas tu não.

Porque os outros vão à sombra dos abrigos
E tu vais de mãos dadas com os perigos.
Porque os outros calculam mas tu não. 

anúncio a Natanael. E assim até hoje. É 
sempre uma  testemunha  a contagiar ou-
tros a fim de viverem o dinamismo da fé. 
Deus assim  quer. Jesus assim faz. A pes-
soa assim reage e procede. A Igreja assim 
vive. O que de bom se experiencia cresce 
com a alegría da comunicação, do encon-
tro, da  comunhão.  As  mediações huma-
nas são necessárias para descobrir e 
identificar a vontade Deus.
O Papa Francisco afirma aos participantes 
no congresso  mundial: “Educar é introdu-
zir na totalidade da verdade”; congresso 
realizado em 2015 e dedicado ao tema: 
“Educar hoje e amanhã: uma paixão que 
se renova”. Deste modo lança um dos 
maiores desafios do nosso tempo e deixa 
a garantia de que “a cultura do encontro 
se forja na graça  do encontro mais fecun-
do com o amor de Deus, convertido em 
feliz  amizade,  comprometido na transfor-
mação da sociedade. Formação integral, 
dar-receber-agradecer são chaves concei-
tuais de  todo sistema  moderno de verda-
deira educação cristã”.
“Que procurais? Vinde e vereis” é lema 
que expressa bem o desejo humano a que 
dá resposta plena a garantia de Jesus. 
Acredita!


