
O amor suporta, com espírito positivo, todas as contrariedades. É capaz de 
manter-se firme no meio de um ambiente hostil. É amor que, apesar de tudo, 
não desiste, mesmo que todo o contexto convide a outra coisa. Martin Luther 
King reafirmava a opção pelo amor fraterno, mesmo no meio das piores 
perseguições e humilhações. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a 
cadeia do ódio, a cadeia do mal. Na vida familiar, é preciso cultivar esta força 
do amor que permite lutar contra o mal que a ameaça. O ideal cristão, 
nomeadamente na família, é amor que, apesar de tudo, não desiste. É admirá-
vel a atitude das pessoas que, para se proteger da violência física, tiveram de 
separar-se do seu cônjuge e todavia, pela caridade conjugal que sabe ultrapas-
sar os sentimentos, foram capazes de procurar o seu bem, mesmo através de 
terceiros, em momentos de doença, tribulação ou dificuldade. Isto também é 
amor que, apesar de tudo, não desiste (cf. Papa Francisco, A alegria do amor, 
118 e 119).

Exame de Consciência em Família

Aceito com serenidade e um sorriso todas as contrariedades da vida? 
Ou sou incapaz de suportar qualquer dor, desgosto ou sacrifício?

- Pelas vezes em que nos deixámos dominar pelo ressentimento, pelo desprezo 
das pessoas e pela vingança, Senhor, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que respondemos à violência com outra violência e à injustiça 
com outra injustiça, Cristo, tende piedade de nós. 

- Pelas vezes em que as afrontas e incompreensões dos outros tornaram o 
nosso coração fechado e insensível à dor dos irmãos, Senhor, tende piedade de 
nós. 

I Leitura: Is 50, 4-7; Salmo: 21 (22); II Leitura: Filip 2, 6-11; Evangelho: Mc 14,1–15,47
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O Amor tudo Suporta!



Apelamos a todos os paroquianos para que tomem 
parte ativa nas Celebrações do Triduo Pascal: Última 
Ceia, Celebração da Paixão e Vigília Pascal.

- A habitual coleta que se realiza em Sexta-feira Santa, 
durante a celebração da Adoração da Cruz, reverte para 
a manutenção e conservação dos Lugares Santos. 

- Via-Sacra Pública
As Paróquias de Cascais, Estoril e São João vão 
comemorar os passos da Cruz (Via-Sacra Pública) na 
Sexta-feira Santa, às 21h, em três cortejos que sairão 
das respectivas Igrejas em direcção ao Jardim do 
Casino. Tome parte no cortejo, dando testemunho da 
sua Fé.

- No  período do Tríduo Pascal  chamamos a vossa aten-
ção para a supressão das Celebrações Eucarísticas na 
Capela de Nossa Senhora da Luz do Livramento, entre 
25 de Março e 8 de Abril, recomeçando no dia 15.

- Informamos que o Cartório Paroquial estará encerrado 
de 31 de Março a 04 de Abril. Para agendamento de in-
tenções de Missa, deverá fazê-lo na sacristia, meia hora 
antes da  celebração. Para outros  assuntos, como mar-
cação  de capelas funerárias, devem ligar para o núme-
ro: 91 742 70 53.

- 2 de Abril, 2ª feira de Páscoa, não haverá a habitual 
Eucaristia das 10h. Neste dia teremos somente uma 
celebração às 18h30.

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 5, das 10h45 às 18h15, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 7, após a celebração da manhã, haverá a 
devoção dos primeiros cinco sábados.

- Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 7 e 8 de Jan reverterão em favor 
das obras de requalificação das capelas mortuárias.

- Festa da Misericórdia
Lembramos que a Novena da Divina Misericórdia decor-
rerá de 30 de março a 8 de abril, às 15h00. 

A equipa responsável pela redação, composição e 
impressão do Boletim Paroquial deseja a todos os seus 
leitores uma Santa Páscoa na companhia dos seus 
familiares e amigos. Voltaremos a estar convosco no III 
Domingo de Páscoa.

Acontece...

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
764.07€ 862.71€ 743.32€ ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ ...€ ...€

Ofertório para Obras | Podemos Contar Consigo?       
NIB Santander Totta | 0018 0003 2237679 2020 89

2018

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

214661819
cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt 

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


