Acontece...
Manutenção da Igreja
Sábado, dia 10, não haverá celebração eucarística das
10h, por motivos de manutenção do chão da igreja.

Celebrações
Eucarísticas
(missas)

Dia Mundial dos Doentes
A paróquia assinala, dia 11, o Dia Mundial do Doente.
Na Celebração da Eucaristia das 11h30, far-se-á a
unção dos enfermos. Os doentes que são acompanhados pelos MEC's fazem a sua inscrição através dos
mesmos. Os demais interessados increvem-se no cartório paroquial. Pedimos que se inscrevam no cartório
paroquial entre os dias 5 e 9 de Fevereiro.

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

Encerramento do Cartório Paroquial
Terça-feira, dia 13, o cartório encontrar-se-á encerrado.
4ª feira de Cinzas
14 de Fevereiro, 4.ª feira de Cinzas, na igreja paroquial,
haverá imposição de cinzas nas celebrações eucarísticas das 10h e 18h30
A Renúncia Quaresmal
A renúncia quaresmal é a oferta que se junta na Quaresma e é fruto das renúncias feitas em espírito de conversão. Todo o fruto dessa renúncia será entregue para
apoiar uma causa de caridade da nossa Diocese.

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

Prct. Pe. João Cabeçadas

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

nº 60, Estoril
214661819

cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt

Conﬁssões

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. Convidamos todos os paroquianos a tomarem parte na oração
de encerramento, às 17h, na nossa igreja.

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30
17h30 às 18h30

Adoração ao Santíssimo
Sacramento

Entrega dos Ramos
Certamente que guardamos em nossas casas "Os ramos" que, depois de benzidos elevámos nas mãos aclamando o Senhor. Estamos a duas semanas da Quarta-Feira de Cinzas. Como sabem, é costume entregar no
cartório os ramos benzidos para que sejam transformados nas cinzas que serão impostas na cerimónia das
cinzas. Pedimos a todos os que guardaram esses ramos
o favor de os entregarem no cartório paroquial entre os
dias 1 e 7 de Fevereiro.

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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V Domingo do Tempo Comum | Ano B | 6/ n. 17 | 4 a 10 Fev
I Leitura: Job 7,1-4.6-7; Salmo: 146 (147); II Leitura: 1 Cor 9,16-19.22-23; Evangelho:

Mc 1, 29-39

Um dia no dia-a-dia
José de Castro Oliveira

É ﬂagrante nos textos de hoje o contraste
entre um dia na vida de Cristo ou de Paulo
e na de Job!
De facto, esta ﬁgura bíblica é-nos apresentada como que esmagada não só pelo peso do sofrimento físico, psíquico e social
que a doença da lepra lhe acarretava, mas
também por uma falta de sentido para a
sua situação.
Comparando-se ao soldado, ao escravo
ou ao mercenário e, sobretudo, apresentando-se como quem foge do momento
presente, Job aparece-nos como alguém a
quem faltam razões para viver, a quem
falta um sentido para uma vida nestas condições.
Por sua vez, Paulo apresenta-se-nos como
alguém que encontrou esse sentido para a
sua vida. Empregando embora expressões semelhantes às de Job (obrigação,
escravo, tarefa imposta) os seus dias estão cheios de sentido e de luz: “tudo faço
por causa do Evangelho, para me tornar
participante dos seus bens”!
Verdadeiramente paradigmático é o relato
de um dia da vida de Cristo: uma vida verdadeiramente ordenada, onde há espaço
e vez para tudo: deveres comunitários
(manhã de oração na sinagoga), deveres
familiares (atenção e cura da sogra de
Pedro), tempo para os outros (curou muitos doentes), para o descanso e para a
oração pessoal, tudo isto uniﬁcado e orientado pela trave mestra da sua vida:
anunciar a Boa Nova (“para isto é que fui
enviado”).
Vivendo nós numa cultura em que toda a
gente se queixa da falta de tempo, não será essa uma falsa questão? É verdade que
nunca teremos tempo para tudo o que

queremos. Por isso, somos obrigados a
fazer escolhas, a deﬁnir prioridades, a determinar o que é mais importante para
nós. Signiﬁca isto que, quando, para nos
desculparmos, dizemos que não tivemos
tempo, estamos simplesmente a dizer que
isso não era importante para nós!
Mas, na escuridão bem pesada em que
Job vivia, ainda brilha uma luzinha de esperança que o leva a voltar-se, apesar de
tudo, para Deus: “Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro e que os
meus olhos nunca mais verão a felicidade”.
Também nós precisamos de uma força
uniﬁcadora e congregadora dos nossos
esforços e energias, isto é, de um sentido
para a vida, pois é sobretudo este sentido,
esta luz, esta força que faltam muitas vezes aos nossos dias. Imitemos S. Paulo e
até teremos tempo para mais coisas! De
facto o melhor medicamento para o
‘stress’, para a ansiedade e para a maioria
das depressões que por aí andam é deixarmos que seja Deus a pôr ordem na
nossa vida, no nosso dia-a-dia, pois Ele é
o único que pode salvar “os corações atribulados”!
Quem nos acode em tanta solidão?
Cón. Rui Osório

É uma iniciativa pioneira a nomeação recente, no Reino Unido, de uma ministra da
Solidão, para enfrentar uma “triste realidade da vida moderna” e que já faz sofrer a
mais de nove milhões de britânicos.
A ministra da Solidão, Tracey Crouch, terá
como missão combater um fenómeno que
está associado a problemas de demência

e de mortalidade precoce, com custos de
2,8 mil milhões de euros por ano.
A realidade portuguesa é menos grave do
que a do Reino Unido, assegurava, à Rádio Renascença, Lia Fernandes, médica
psiquiatra e investigadora do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de
Saúde, da Universidade do Porto, na área
do envelhecimento e da solidão.
“A nossa cultura é ligeiramente diferente
da cultura que se vive no Reino Unido”,
lembrava. Uma “estrutura familiar provavelmente bastante mais forte” do que a
britânica e “níveis de coesão bastante
mais elevados” ajudam a criar uma “rede
de suporte, da família ou dos familiares da
rede de proximidade, ainda com uma expressão bastante importante”.
Apesar de ser tradicionalmente considerada um problema que afeta mais os idosos,
o Observatório da Solidão do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo aponta uma realidade transversal
que atinge sobretudo duas idades na vida:
a adolescência e a velhice.
A solidão dos idosos deve-se muitas vezes
ao isolamento em que muitos vivem, em
aldeias pouco povoadas e longe da família
mais próxima. Os últimos dados recolhidos pela GNR, no âmbito da Operação
Censos Sénior 2017, dão conta de 45.516
idosos a viverem sozinhos ou isolados em
Portugal.
Uma das formas de combater o problema
da solidão na terceira idade passa por estabelecer uma “boa rede de cuidados assistenciais, quer em termos sociais, quer
em termos da saúde. Isso era fundamental”, sustenta Lia Fernandes. Num mundo
cada vez mais conectado às redes sociais,
as pessoas e os jovens em particular sentem-se cada vez mais sós. São os autistas
digitais. Um estudo realizado sobre os utilizadores portugueses do Facebook refere
que os que passam mais tempo a utilizar a
rede social são também os que se sentem
mais sós.
“Hoje em dia, com as tecnologias, as pessoas vivem isoladas nas suas casas, contactam através da internet, através do
computador, do Facebook. Muitas vezes
são formas de solidão acompanhada. Não
há intercâmbio, não há permuta, as pessoas não conversam umas com as outras
– estão simplesmente a escrever e a mandar mensagens e a fazerem coisas que
são muito pouco enriquecedoras do ponto

de vista interior, dos afetos e da construção de novas ligações com os outros”,
considera a psiquiatra.
Muito Facebook e tão pouco “face to face”!
E as pessoas bem precisam de estar presencialmente umas com as outras! Depender apenas do digital é muito pobre!

Os cristãos podem festejar
o Carnaval?
Mons. Vítor Feytor Pinto

Esta época de festas, antes do culto de
agradecimento aos deuses no politeísmo,
acabou por ser adotada pela Igreja Católica, já nos ﬁnais do séc. d.C. VI, como forma de expressão de alegria, antes de se
entrar na Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa. Foi no ano de 590 d.
C. que a Igreja Católica celebrou pela primeira vez o Carnaval. Cumpre-se neste
caso o que foi habitual em muitas outras
situações: dar-se a dimensão espiritual e
mesmo religiosa às antigas festas pagãs
da Grécia e de Roma.
A Igreja Católica celebra o Carnaval como
tempo de alegria, antes de entrar na Quaresma. Durante a preparação para a Páscoa vivem-se dias de penitência e de austeridade. Justiﬁca-se, por isso, os três dias
de Carnaval como tempo de diversão com
maior liberdade. Celebrar o Carnaval faz
parte da vida cristã. As crianças vestem-se
como se fossem para bailes de máscaras;
os jovens pregam partidas que, sendo inocentes, provocam a gargalhada geral; os
adultos contam histórias de carnavais passados e até as populações com tradições
antigas celebram rituais que a todos enchem de alegria. Tudo isto é hoje o Carnaval da civilização moderna. Por vezes há
excessos. Os cristãos podem sempre celebrar o Carnaval, contrariando expressões
que poderiam comprometer os valores da
dignidade humana e do respeito pelos
outros.
Há muitas maneiras de celebrar o Carnaval. Recordo, em 1965, ter estado em Bolonha, onde o Carnaval era organizado pelo próprio Card. Lercaro, arcebispo da cidade. O corso era constituído por cenas bíblicas, acontecimentos sociais, aﬁrmação
satírica de personagens que interpelavam
sempre com humor, o que divertia sem
magoar. Na Alemanha, há celebração de
carnavais que têm carácter pedagógico,
criando responsabilidade na atenção aos

mais fracos. Tantas vezes nestes festejos
faz-se recolha de fundos que irão resolver
problemas onde a solidariedade se torna
urgente.
Hoje, o Carnaval cristão não dispensa as
expressões de alegria, as máscaras, as
pequenas partidas, as festas. O tempo de
Carnaval não é tempo de pecado como
durante séculos foi visto. É oportunidade
de abrir o coração a atitudes coletivas de
alegria, com palavras e gestos que preparam para o tempo quaresmal. Para os cristãos, a alegria é sempre um fruto do Espírito Santo que com o amor nos concede a
paz (cf. 5,22). Há também quem aproveite
o tempo de Carnaval simplesmente para
descansar das tarefas diárias. Para outros,
estes dias convertem-se em tempo de oração e até mesmo de retiro espiritual. Há
ainda quem tenha no Carnaval oportunidade de estudar ou de ler coisas que ﬁcaram atrasadas. São formas diferentes de
viver estes três dias, antes de entrar na
Quaresma. O Carnaval, na roda do ano,
faz parte dos rituais cristãos e constitui
oportunidade para o louvor, a diversão, a
simplicidade que trazem à vida a alegria
de Deus.

Adoração da Cruz é feita apenas na Sexta-feira Santa?
A veneração da Cruz também se faz no
dia de exaltação da Santa Cruz, mas na
celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, há mesmo adoração da
Cruz. É o único dia em que tal acontece.
Em que dias não há Eucaristia?
Na Sexta-feira Santa, não há celebração
de Eucaristia, assim como no dia de sábado. Na celebração da Paixão do Senhor,
está prevista a distribuição da comunhão
consagrada na Missa de Quinta-feira Santa. No Sábado Santo não há qualquer celebração. Os altares são desnudados depois da celebração da Quinta-feira.
O que são as matracas?
As matracas são um objeto litúrgico. Antigamente, eram usadas na procissão de
entrada na celebração da Paixão do Senhor, habitualmente feita em silêncio, sem
cânticos. O som das matracas, trac trac,
rompe esse silêncio e confere solenidade.

Porque não há só uma data para a Páscoa?
Coisas que talvez não saiba sobre a Nem todos os cristãos comemoram, este
ano, a Páscoa no dia 1 de abril. A razão
Páscoa
exige uma explicação histórica.
Alexandre Jardim O calendário juliano era o calendário em
uso no Império Romano. Assim, foi natuPorque cobrimos as imagens e os cruciﬁ- ralmente usado como base de cálculo da
xos na Quaresma?
Páscoa pelos cristãos.
Em algumas paróquias, perdeu-se este No Século IV, por ocasião do Concílio de
hábito, mas muitas ainda mantêm este ri- Niceia, o equinócio da primavera ocorria
tual. As imagens e os cruciﬁxos são cober- por volta do dia 21 de março. A partir do
tos com panos para que deixemos de lado Século XIII, as observações astronómicas
as devoções dos santos e nos concentre- e o cálculo da medida do ano solar mosmos em Cristo que será cruciﬁcado e o traram que o equinócio da primavera ocoradoremos mais veementemente na Sexta- ria vários dias antes da data considerada
-feira Santa.
ﬁxa de 21 de março. A necessidade de
De onde vêm as cinzas impostas sobre os uma correção obrigava a uma mudança,
mas a alteração foi debatida ao longo de
ﬁéis na Quarta-feira?
As cinzas de cada ano são o resultado da três séculos. O calendário juliano foi oﬁincineração dos ramos que foram aben- cialmente reformado em 1582, pelo Papa
çoados no Domingo de Ramos do ano an- Gregório XIII, dando origem ao calendário
gregoriano. Este calendário foi adotado
terior.
por países onde a Igreja Católica era predominante. A Igreja Ortodoxa não aceitou
O que é a Missa Crismal?
Habitualmente na manhã de Quinta-feira seguir esta mudança, optando pela perSanta, esta Eucaristia une o bispo da dio- manência no calendário juliano, o que excese a todos os presbíteros. Pode fazer-se plica a diferença entre estes dois calendáa renovação das promessas sacerdotais. rios. Por isso é que as datas da Páscoa
São consagrados os óleos dos enfermos, entre as duas Igrejas não coincidem.
dos catecúmenos e do Crisma.

