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"No mundo actual, é preciso que os presbíteros, na sua vida e acção, se 
distingam por um vigoroso testemunho evangélico" Bento XVI 
 
 
O Núcleo do Estoril continua vivo, activo e consciente da responsabilidade que 
tem na Igreja e na sociedade. Este ano foi rico em acontecimentos e partilha, 
formação e Graça, por isso convidamos-te a recordar esses momentos. 
 

 
   
 
Durante o mês de Maio, às segundas-feiras, assegurámos na Igreja Paroquial 
de Santo António do Estoril a recitação do terço em louvor de Nossa Senhora, 
seguido da celebração da Eucaristia. 
 
O dia 10 de Junho foi especial para a JAM, uma vez que viu reconhecido o seu 
movimento pela Câmara Municipal de Cascais, que agraciou o núcleo de Alvide 
e o núcleo do Estoril com a “Medalha de solidariedade”. Foi uma cerimónia 
realizada no Centro de Congressos do Estoril, que contou com a presença 
amiga do nosso animador geral Senhor Padre Amadeu Nogueira. 
 
Fomos convidados pelo nosso Prior, Senhor Padre António Fernando Teixeira a 
integrar o coro da missa de celebração da consagração e sagração da Igreja da 
Senhora da Boa Nova no Estoril, presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca D. 
José Policarpo no dia 21 de Junho. 
 
O JAMista Hélder Monteiro após ter concluído o Mestrado em Economia 
regressou à sua terra natal em Cabo Verde. Agradecemos a dedicação, o 
trabalho e o compromisso oferecido à JAM durante estes anos. 
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Recordamos a participação na XXIII Peregrinação Nacional da Família JAMista 
a Fátima, presidida pelo Senhor D. Carlos Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz. 
 
 

Florbela Maria, Timor Abril 2010 

Recepção à Missionária Leiga 
Florbela Maria que está em Missão 
em Timor Leste há 3 anos e que 
esteve em Portugal por um curto 
período de 3 semanas para estar 
com a família e amigos.  
 

A Florbela partilhou connosco uma  
oração que nos enviou de Timor no 
início do mês de Abril:  

  
 
“Por vezes sinto que não sou digna deste ministério que me confiaste Senhor meu 
Deus, que a Igreja, o Padre Hermenegildo, o Irmão, que o povo me confia. Celebrar, 
presidir as cerimónias da Páscoa… quanta responsabilidade, quanta honra! Olho para 
a multidão à minha frente, todo o povo me olha, me escuta, todo o povo me persegue 
com o seu olhar atento e sincero, cada gesto, cada movimento, cada passo e numa 
escuta atenta e confiante, cada palavra que pronuncio, tudo cativa e envolve este povo 
que me recebe como Irmã, como testemunho vivo de Jesus Cristo… serei eu 
verdadeiro testemunho da Tua presença viva meu Deus, serei portadora da Tua 
misericórdia, do Teu amor?! Sei que não, que estou em falta…. que “monu ba 
tentasaun” e que não sou digna de erguer a Cruz e pronunciar as palavras de salvação 
e amor, erguer o Corpo de Cristo e convidar todos os cristãos ao banquete da 
reconciliação… ao erguer a Cruz e ver tanta gente em acto de adoração, sinto uma 
vontade enorme de me prostrar a Teus pés e pedir perdão, pedir que também eu seja 
portador da fé desta gente que anseia por Ti. … 
(Oração da tarde, 3 de Abril de 2010)”
 
 
No quarto Domingo de cada mês, no Estabelecimento Prisional de Tires, 
continuámos a assegurar a animação da Eucaristia. Destacamos ainda a 
reunião no Seminário da Torre d’Águilha organizada pelo Senhor Padre Luís 
Adeganha, capelão daquele Estabelecimento, com a presença dos diversos 
grupos de voluntários que trabalham no Estabelecimento Prisional. 
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No dia 13 de Junho a nossa 
Paróquia de Santo António do 
Estoril, festejou os seus 80 anos. 
Celebrámos esta graça com uma 
Eucaristia na praia do Tamariz no 
Estoril seguida de uma procissão 
que ligou a Paróquia do Estoril à 
Paróquia de Cascais. O andor com a 
imagem de Santo António foi 
transportado num barco de 
pescadores.   
 

 

 

Estivemos presentes na inauguração 
do IDFC - Instituto Diocesano da 
Formação Cristã do Patriarcado de 
Lisboa que ocorreu nas instalações 
da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, sede deste novo Organismo 
diocesano, no dia 3 de Novembro. 
O encontro foi presidido pelo 
Senhor Cardeal Patriarca, D. José 
Policarpo e contou com a  
participação do Senhor D. Carlos  

Azevedo (bispo auxiliar do 
Patriarcado de Lisboa) e dos 
Professores Adriano Moreira e 
Rogério Roque Amaro, que também 
abordaram a Encíclica do Papa 
Bento XVI “Caritas n Veritate”. São 
fins do Instituto “coordenar e 
fomentar a formação cristã integral 
do laicado e de quantos têm 
interesse no conhecimento da fé 
cristã e da doutrina da Igreja, em 
interligação com todos os 
departamentos da Cúria Diocesana 
e outras instâncias que na Diocese 
têm responsabilidades formativas”. 
Quer ainda “dinamizar a pesquisa, 
o estudo e a avaliação de 
diferentes iniciativas no âmbito da 
vida diocesana”, “contribuir para a 
formação de uma consciência cristã 
capaz de fazer uma leitura crítica, 
responsável e interventiva, da 
actualidade” e “promover o diálogo 
entre a fé e a cultura de cada 
tempo”.

 
No dia 6 de Novembro, na Igreja de Santo Condestável, em Lisboa celebrámos 
a Solenidade de São Nuno de Santa Maria, ocorrida pela primeira vez após a 
sua canonização. 
 
Celebração da Eucaristia, todas as quintas-feiras, alternando com a Paróquia 
de Cascais no âmbito do “Ano Sacerdotal” convocado pelo Papa Bento XVI, 
cujo objectivo é a oração intensa pela fidelidade e santidade dos Sacerdotes 
do mundo inteiro. O núcleo do Estoril foi convidado pelo nosso Pároco Senhor 
Padre António Fernando Teixeira a assegurar a animação do coro de algumas 
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destas eucaristias, nomeadamente a missa no dia 22 de Outubro, presidida 
pelo Senhor Cardeal Patriarca D. José Policarpo na Igreja da Boa-Nova.  

Participação no Sagrado Tríduo Pascal. Conduzimos a oração na solene vigília 
de oração de Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa no período das 2h00 às 
3h30. Na Vigília de Oração, que iniciou às 21h30 e terminou pelas 7h30, 
estiverem disponíveis vários Sacerdotes para a celebração do Sacramento da 
Reconciliação. Participámos no coro da Solene Vigília Pascal e no Domingo de 
Páscoa.  

Relembramos ainda as formações em que participámos ao longo do último 
ano: 
 
Tema - “São Nuno de Santa Maria” 
Local - Paróquia de Carcavelos 
Orador - Senhor D. Carlos Azevedo, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa 
 
Tema - “O Estado e a Igreja” 
Local - Paróquia de Santo António do Estoril 
Orador - Senhor Cónego João Seabra 
 
Tema - “Dons do Espírito Santo” 
Local – Escola de Oração no Seminário de São José em Caparide 
Orador - Senhor D. Carlos Azevedo, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa 
 
Tema - “Família e a Sociedade actual” 
Local – Paróquia de Santo António do Estoril 
Orador – Monsenhor Vitor Feytor Pinto 
 
Tema - “Rezar a/na Missa/Introdução à liturgia da Missa - A liturgia da Missa e 
os seus grandes movimentos de oração” 
Local – Escola de Oração no Seminário de São José em Caparide 
Orador – Senhor Padre Luís Manuel Pereira Silva, Pároco da Sé Patriarcal 
 
 
 
Desejamos a todos os núcleos um bom ano de trabalho na confiança de 
saber em “quem pus a minha confiança” e despertos para a 
responsabilidade a que somos chamados nas várias dimensões da 
sociedade, sendo caminho de solução face à desproporção a que a Igreja 
tem sido vítima das severas notícias dos últimos meses. Rezemos ao Bom 
Pastor pelos sacerdotes, pedindo a graça da sua fidelidade e santificação. 
Partilhamos convosco a oração que rezamos no final de cada eucaristia na 
nossa Paróquia. 
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Oração para o Ano Sacerdotal 

Eu Vos amo, meu Deus, 
e o meu único desejo é amar-Vos 
até ao último suspiro da minha 
vida. 

Eu Vos amo, Deus infinitamente 
bom, 
e prefiro morrer amando-Vos  
que viver um só instante sem Vos 
amar. 

Eu Vos amo, meu Deus,  
e só desejo o Céu para ter a 
felicidade 
de Vos amar perfeitamente. 

Eu Vos amo, meu Deus,  
e só temo o inferno porque aí 
nunca haverá  
a doce consolação de Vos amar. 

Meu Deus, se a minha língua  
não puder estar sempre a dizer que 
Vos amo,  
que o meu coração o diga 
tantas vezes como quantas eu 
respiro. 

Senhor, dai-me a graça de sofrer 
amando-Vos , 
de Vos amar sofrendo. 
e de um dia expirar amando-Vos 
e sentindo que Vos amo. 

E quanto mais  me aproximo do 
meu fim,  
Mais Vos imploro a graça  
de aumentar e aperfeiçoar o meu 
amor. 

Ámen 

São João Maria Vianney

 


