
 Encerramento do Cartório Paroquial
Terça-feira, dia 13, o cartório encontrar-se-á encerrado.

 Quarta-feira de Cinzas
14 de Fevereiro, 4ª feira de Cinzas, na igreja paroquial, 
haverá  imposição de cinzas nas celebrações eucarísti-
cas das 10h e 18h30.

 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 15, das 10h45 às 18h15, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

A Renúncia Quaresmal
A renúncia quaresmal é a oferta que se junta na Quares-
ma e é fruto das renúncias feitas em espírito de conver-
são. Todo o fruto dessa renúncia será entregue para 
apoiar uma causa de caridade da nossa Diocese.

Via-Sacra
Durante o tempo quaresmal, teremos a via-sacra todas 
as sextas-feiras às 10h45 e 17h40, na igreja paroquial.

 Noite de Oração "Movidos pelo Amor que se entrega 
na Cruz"
O agrupamento de  escuteiros leva a efeito no sábado, 
17 de Fevereiro, às  21h, na Igreja  Paroquial, um  tempo 
de oração no início deste tempo forte da Quaresma. 
Contamos com a sua presença. 

 2º Encontro dos Pequenos Cantores
Sob o lema "da Palavra nasce a Fé" realiza-se, no dia 18 
de Fevereiro, o dia dos pequenos cantores da Diocese. 
Este ano o evento ocorrerá na Igreja Paroquial São 
Pedro e São  João do Estoril, a partir das 14h. Todos os 
paroquianos estão convidados a tomar parte na oração 
de encerramento, presidida pelo Sr. Bispo D. Nuno, às 
17h, na nossa igreja.

O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 

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

I Leitura: Lev 13, 1-2.44-46; Salmo: 31 (32); II Leitura: 1 Cor 10, 31-11,1; Evangelho: Mc 1 ,40-45
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“Se quiseres, podes curar-me”

Há já vários domingos que S. Marcos nos 
apresenta o contacto de Jesus com os 
doentes e o seu combate contra toda a 
espécie de mal. Foi a libertação de um ho-
mem de um espírito impuro, foi a sogra de 
Pedro e de tantas outras pessoas atormen-
tadas por várias enfermidades. Jesus luta 
e vence  o mal onde  quer que  ele se ani-
nhe para  restituir ao  homem a sua digni-
dade e liberdade.
No Evangelho deste Domingo, o doente é 
um pobre leproso que, por determinação 
legal, tinha que viver à parte, longe das 
pessoas e considerar-se “impuro”. As san-
ções – escritas no Livro do Levítico – eram 
terríveis. No fundo, o doente atingido pela 
lepra era um condenado à morte civil e 
religiosa,  porque se tratava de uma impu-
reza legal que impedia o leproso do seu 
convívio com os outros. Mas Jesus, revolu-
cionando essa  situação, manifesta-se cla-
ramente contra  essa marginalização e ex-
clusão. Sem medo do contágio, toca e dei-
xa-se tocar pelo leproso. A doença para 
Jesus deixa de ser separação para se 
tornar lugar de encontro com Deus. 
Diz o Evangelho que, diante do pedido hu-
milde e sincero do leproso, “Se quiseres, 
podes curar-me”, Jesus “estendeu a mão, 
tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo»”. O 
gesto de “estender a mão” recorda-nos a 
ação de Deus que, movido de compaixão 
pelo seu povo, escravo no Egipto, realizou 
os prodígios do êxodo “com mão forte e 
braço estendido”. Mas a mão de Jesus não 
fica distante. É uma mão sempre libertado-
ra. Não levanta barreiras entre Ele e o 
doente.  Toca  as  chagas  do  leproso. Ex-
põe-se  fisicamente ao  contágio  dos nos-
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sos males. O mal torna-se o ponto de con-
tato: Jesus recebe de nós a nossa humani-
dade doente; nós recebemos dele a sua 
humanidade  sadia. Jesus  assumiu a nos-
sa natureza ferida para a curar por dentro. 
Mais do que as físicas são hoje as lepras 
morais que abundam no nosso mundo. 
São as  marginalizações a que tantas pes-
soas  são  votadas. É  a  exclusão  de pes-
soas do nosso convívio. Jesus mostra-nos 
o caminho da dignificação de todos, sem 
nenhuma  exclusão.  O  leproso  foi reinte-
grado na  sociedade,  mas Jesus é obriga-
do a viver  fora, em lugares desertos. Aca-
ba por  encontrar-se Ele na situação do le-
proso. É o preço que Jesus terá que pagar 
para nos reinserir a todos na família de 
Deus.  Fez-se leproso com os leprosos pa-
ra nos salvar e libertar. 
Diante desta doença que durante muito 
tempo se  considerava  incurável,  não po-
demos esquecer aqueles que se distingui-
ram na luta contra a lepra no mundo. A co-
meçar pela  grande  figura  de Raoul Folle-
reau que dedicou tantos dos seus anos a 
esta causa maravilhosa. E a terminar na 
magnífica figura do padre Damião, o herói 
de Molokai, que se ofereceu para viver 
nessa ilha “maldita” pejada de doentes da 
lepra. Ajudou a organizar a comunidade 
dos leprosos garantindo-lhes a dignidade 
a que tinham direito. Partilhou em tudo a 
vida desses  excluídos,  vindo a  morrer le-
proso  também ele  no meio dos seus ami-
gos leprosos. A vida adquire o seu maior 
significado quando, à imitação de Jesus, é 
doada aos mais esquecidos deste mundo 
por amor a Jesus e ao seu Reino.
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Dom | 10h00
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Sáb | 17h00 - 18h30
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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
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Papa convoca Dia de Oração e 
Jejum pela Paz – 23 de fevereiro

in voz portucalense

Está na ordem do dia – e ainda bem! No 
Angelus deste domingo, dia 4 de fevereiro, 
Francisco voltou a condenar a violência. 
No momento das saudações aos fiéis pre-
sentes na  Praça de S. Pedro, o Santo Pa-
dre fez o anúncio de um Dia especial de 
Oração e Jejum pela Paz. Foram estas as 
suas palavras:
“E agora um anúncio: diante da trágica 
continuação de situações de conflito em 
diversas partes do mundo, convido todos 
os fiéis a um Dia especial de Oração e Je-
jum pela Paz a 23 de fevereiro próximo, 
sexta-feira da  Primeira  Semana  da Qua-
resma.”
O Papa Francisco pediu que a oferta espe-
cial deste dia seja, em particular, “pelas 
populações da República Democrática do 
Congo e do Sudão do Sul.” 
“Como em outras ocasiões similares, con-
vido também os irmãos e irmãs não católi-
cos e não cristãos para se associarem a 
esta iniciativa nas modalidades que consi-
derarem  mais  oportunas,  mas todos jun-
tos” – disse o Papa.
O Santo  Padre  lançou ainda uma interro-
gação para reflexão e propôs uma respos-
ta:
“O que  posso eu fazer pela paz? Segura-
mente podemos rezar; mas não só: cada 
um  pode dizer concretamente ‘não’ à vio-
lência naquilo que depender dele ou dela. 
Porque as vitórias obtidas com a violência 
são falsas vitórias; enquanto que trabalhar 
pela paz faz bem a todos!”

Associação dos Médicos Católicos 
contesta a legalização da eutanásia

A  Associação dos Médicos Católicos Por-
tugueses (AMCP),  num comunicado data-
do de 5 de fevereiro de 2018, lança um 
alerta para a  destruição da  relação médi-
co doente como consequência da eventual 
legalização da eutanásia.
Afirma aquela Associação: "A recente pro-
posta  de Lei a favor da legalização da eu-
tanásia em  Portugal, apresentada no pas-
sado sábado, 3 de fevereiro, pelo BE - 
Bloco de Esquerda, afetará gravemente a 
relação  médico-doente  e destruirá a pró-

Cón. Rui Osório

Press Release "Extratos"

Apaixonados da vida e da paz

Na moderna Doutrina Social da Igreja, de 
Leão XIII a Francisco, e, particularmente, a 
partir de João XXIII, aprendemos que a 
paz não é só o silêncio das armas, mas o 
desenvolvimento integral de cada homem 
e solidário  de todos os homens. A educa-
ção para a paz é um imperativo sempre 
atual e não deveria ser nunca um projeto 
adiado.
“As vitórias obtidas com a violência são 
falsas  vitórias”,  preveniu, no passado do-
mingo o Papa Francisco quando recitava o 
Angelus na Praça de S. Pedro e anunciava 
um Dia de Jejum e de Oração pela Paz, no 
próximo dia 23, sexta-feira da primeira se-
mana da Quaresma, tendo em conta os 
conflitos que perturbam o Mundo – uma 
“guerra mundial aos bocados”, como diz -, 
em particular as tragédias da República 
Democrática do Congo e do Sudão do Sul. 
Será uma boa ocasião, como sublinha o 
Papa Francisco, para recordarmos que “o 
nosso Pai Celeste escuta sempre os seus 
filhos que Lhe gritam na dor e na angústia, 
cura os corações feridos e enfaixa as suas 
feridas”.  O Papa  Francisco interpela dire-

Papa Francisco e a oração

Neste  tempo da Quaresma vamos sen-
do confrontados com diversos convites 
para uma intensificação da oração. Isto 
já o disse Jesus no Evangelho: «Vigiai e 
orai, para que não entreis em tentação» 
(Mt 26,41); e ainda «Tudo o que pedirdes 
com fé na oração, vós o alcançareis» 
(Mt 21,22).

A oração, podemos  dizer, é quase uma 
obrigação para os cristãos. Todavia, a fé 
não pode ser demonstrada unicamente 
através da oração, mas também através 
das obras, como afirma o Apóstolo São 
Tiago: «Meus  irmãos, que aproveita se 
alguém disser que tem fé, e não tiver as 
obras? Porventura a fé pode salvá-lo?» 
(Tg 2, 14).
O  Papa, fiel  ao  Evangelho, apresenta-
-nos a oração como um pilar fundamen-
tal da nossa vida, mas tendo sempre 
em vista a união entre oração e obras.
Para o Papa Francisco, a Oração é 
«expressão de abertura e de confiança 
no Senhor» e «encontro pessoal com 
Ele, que abrevia  as  distâncias criadas  
pelo  pecado». Além  disso, o Santo Pa-
dre afirma que a oração é ainda dizer:
- «Não  sou  autossuficiente,  tenho  ne-
cessidade de ti»;
- «Tu és  a minha  vida e a minha salva-
ção».
Porém, isto tem de se ligar ao próximo, 
dado este ser um «dom». Por isso, o 
Papa afirma:
- «Se não conseguirmos sair de nós 
mesmos rumo ao irmão necessitado, 
rumo ao doente, ao ignorante, ao pobre, 
ao explorado, se não conseguirmos sair 
de nós mesmos rumo  àquelas  chagas, 
jamais aprenderemos a liberdade que 
nos leva à outra saída de nós mesmo, 
rumo às chagas de Jesus. Existem  
duas  saídas  de nós mesmos: uma em 
direção às chagas de Jesus, a outra em 
direção às chagas dos nossos irmãos e 
irmãs. E esse é o caminho que Jesus 
quer em nossa oração. 
- «Este é o novo modo de rezar: com a 
confiança, a coragem que nos dá saber 
que Jesus  está  diante do Pai mostran-
do-lhe as suas chagas, mas também 
com a humildade daqueles que vão co-
nhecer, encontrar as chagas de Jesus 
em seus irmãos necessitados» que  
«ainda carregam a Cruz e ainda não 
venceram, como Jesus venceu».
Façamos desta Quaresma um tempo de 
oração “agápica”, ou seja, que a nossa 
oração seja um contínuo encontro com 
Cristo naqueles que mais sofrem, como 
o diz jesus: «Em verdade vos digo que 
quando o fizestes  a um  destes meus 
pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.» 
(Mt 25,40).

pria medicina".
A AMCP considera que "não há qualquer 
legitimidade ética para se aprovar uma lei 
cuja aplicação criará uma desconfiança 
generalizada na relação médico-doente, 
isto  porque, o poder de provocar ou ante-
cipar a  morte de alguém, ainda que a pe-
dido do próprio, vai contra a própria medi-
cina; é um poder que inevitavelmente des-
trói a medicina". 
A  Associação, presidida  pelo médico psi-
quiatra Pedro Afonso, reitera assim a sua 
oposição à legalização da eutanásia e 
chama a atenção para os perigos da apro-
vação desta proposta de Lei, acentuando 
que a  medicina se exerce "sempre com a 
finalidade de defesa da vida humana" e 
que a relação de confiança médico-doente 
"deve ser  respeitada" pois ela "é a base 
da medicina".
E conclui: “Nenhuma circunstância ou 
ideologia poderá apagar do espírito huma-
no a certeza de que a eutanásia – ou o sui-
cídio assistido - não pode ser considerada 
um ato clínico, já que não se destina a ali-
viar ou a curar uma doença, mas sim a pôr 
termo à vida do paciente”.

tamente os cristãos e homens de boa von-
tade: “O que eu posso fazer pela paz?”. 
“Certamente - sugere - podemos rezar; 
mas não  só. Cada um pode dizer concre-
tamente “não” à violência naquilo que de-
pender dele ou dela. Porque as vitórias 
obtidas com a violência são falsas vitórias; 
enquanto trabalhar pela paz faz bem a 
todos! ”Fazem  tanta falta, hoje, os mensa-
geiros e os  construtores da  paz! No mes-
mo dia, na Praça de S. Pedro, o Papa 
Francisco referiu outro tema quente, recor-
rente no seu magistério, sempre - e são 
tantas vezes – que defende o dom da vida 
e recusa que as pessoas sejam “descartá-
veis”. Depois de rezar o Angelus, recordou 
que aquele domingo era celebrado em 
Itália como Dia pela Vida, numa iniciativa 
da Conferência Episcopal Italiana. O Papa 
lamentou que  “não são  muitos os que lu-
tam pela vida no mundo”, onde, “a cada 
dia se fazem mais armas, a cada dia se 
fazem mais leis contra a vida, a cada dia 
avança a cultura do descarte, de descartar 
aquilo que  não serve,  aquilo que incomo-
da. Por favor, rezemos para que o nosso 
povo seja mais consciente da defesa da 
vida neste momento de destruição e de 
descarte da humanidade”. Por retidão de 
consciências, lúcidas e esclarecidas, e de 
coerência nos comportamentos, sérios e 
honestos, a defesa e a promoção da vida e 
da paz são imperativos inadiáveis para os 
cristãos. Temas muito exigentes e muito 
delicados num mundo em que a opinião 
pública e a publicada fazem muito ruído 
com as alternativas que pretendem impor 
ideologicamente, imputando  as consciên-
cias  alheias e  adormecendo-as com can-
tos de sereia para se deixarem ir na onda, 
à  revelia das raízes e exigências antropo-
lógicas. Os cristãos não têm de ser assim 
tão  ingénuos, como se não tivessem pen-
samento próprio!


