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Palavra Inicial
«Encontraram Maria, José e o Menino. E, depois de oito dias,
deram-Lhe o nome de Jesus»

InfoIgreja

Vaticano - Audiência Geral de 28 de Dezembro.

De todos aqueles que virão a ser adoptados em Cristo como filhos de
Deus, os pastores são os primeiros a receberem a Boa Notícia da
Salvação. É, porém, junto de Maria, Sua Mãe, a primeira crente, a
totalmente disponível a Deus, que encontram o Salvador e, n’Ele, se
encontram com Deus. A intervenção discreta de Maria ajudou-os, na
verdade, a descobrir o verdadeiro rosto de Seu Filho.
«A Virgem Santíssima, predestinada para Mãe de Deus desde toda a
eternidade, simultaneamente com a Encarnação do Verbo, por
disposição da divina providência foi na terra a nobre Mãe do divino
Redentor, a Sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do
Senhor – Cooperou de modo singular, com a sua fé, esperança e
ardente caridade, na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida
sobrenatural. É por esta razão nossa Mãe na ordem da graça» (LG., 61).

Na Audiência Geral do passado dia 28 de Dezembro, o Papa
Francisco reflectiu sobre o sentido da fé cristã, que pode ser
“um caminho difícil” mas que, quando consolidada, leva a
poder “sonhar até com aquilo que seria inimaginável”, pois “a
fé não é só silêncio que tudo aceita sem replicar”, implica
também muitas vezes “uma luta com Deus”.
O Papa recorreu ao exemplo de Abraão que, apesar de ter
sentido “o peso da desilusão e do desânimo”, não perdeu a
esperança e a confiança em Deus, revelando-se um exemplo
de fé e de esperança para todos os cristãos.
O Santo Padre concluiu a sua audiência desejando aos
milhares de peregrinos que encheram a Sala Paulo VI, “um
bom tempo natalício e um bom Ano Novo”.

InfoParóquia

1 de Janeiro - dia Mundial da Paz – CNJP: Inverter a
lógica do equilíbrio do terror.

"Jantar de Reis" – a favor dos cristãos da Síria.
No próximo dia 7 de Janeiro, pelas 19:30, será realizado no Externato
Nossa Senhora do Rosário, em Cascais, um jantar solidário a favor dos
cristãos da Síria. Será um jantar partilhado em que cada um leva o que
puder (salgado ou doce) e no decurso do qual será feita uma recolha
de fundos para ajudar os irmãos cristãos na Síria. O jantar será
precedido de uma Missa pela Paz, às 18:00h, na capela do externato.
Inscrições: michelavazpatto@gmail.com ou para 965754189.
Noite de oração
No dia 5 de Janeiro, às 21:30, haverá noite de oração na Igreja
Paroquial, coordenada pelo Pe. Carlos Macedo. É só aparecer.
xxxxxxxxxxxx
Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Misericórdias
A imagem de Nossa Senhora das Misericórdias que tem estado em
peregrinação pelas Santas Casas de Lisboa, estará em Cascais, no
próximo dia 6 de Janeiro, na Igreja da Misericórdia, onde será
celebrada Missa, às 15:30, para assim acolhermos Nossa Senhora

Lembrando o tema escolhido pelo Papa Francisco para o dia
Mundial da Paz que se celebra a 1 de Janeiro (“A não
violência: estilo de uma política de paz”), o Presidente da
Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro Vaz Patto, afirmou
que “há que inverter a lógica do equilíbrio do terror”, pois
“não é ele que vai propor a verdadeira paz”.
Como explicou o Presidente da CNJP, “a paz brota do mais
íntimo do coração humano”, pelo que esta é uma proposta
educativa que deverá alicerçar-se, antes de mais, na família
que é o primeiro núcleo social onde tal processo pode e deve
acontecer. Falar de diálogo e não-violência, é algo que “tem
aplicação a todos os níveis de conflitos. E esses também
existem na sociedade portuguesa. Os conflitos sociais e
políticos devem ser encarados numa perspectiva de diálogo,
de busca pela justiça, sabendo reconhecer que podemos
aprender com a visão do outro”, afirmou Vaz Patto que
concluiu ainda lembrando que “nenhuma religião na sua
autenticidade pode invocar o nome de Deus para justificar a
violência, isso é uma profanação de Deus”.

CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org
igrejadecascais@gmail.com –
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Para Refletir

Para o Ano Novo

Um Novo Ano

Num dia 1 de janeiro, Francisco de Sales enviou uma pequena
carta a Joana de Chantal, antes de esta ter fundado a Visitação. À
laia de desejos de bom ano, animou-a a proferir o nome de Jesus
interiormente, com amor, a fim de que a sua presença marcasse
toda a sua vida e todo o seu ser:
«Minha filha, a minha pressa é tanta, que só tenho para vos
escrever a grande palavra da nossa salvação: Jesus. Sim, minha
filha, que nós possamos, pelo menos uma vez, pronunciar esse
nome sagrado do fundo do coração. Ó que bálsamo ele
espalharia sobre todas as potências do nosso espírito! Como
ficaríamos felizes, minha filha, se tivéssemos apenas Jesus no
entendimento, Jesus na memória, Jesus na vontade, Jesus na
imaginação! Jesus estaria em toda a parte em nós, e nós em toda
a parte nele. Treinemo-nos nisso, minha queridíssima filha,
pronunciemo-lo, muitas vezes só o conseguiremos balbuciar, no
fim, porém, conseguiremos pronunciá-lo bem. Mas que significa
pronunciar bem esse nome sagrado? De facto, pedis-me que eu
vos fale claramente. Infelizmente, minha filha, não sei! Sei apenas
que, para pronunciá-lo bem, há que ter uma língua toda de fogo,
ou seja, devemos pronunciá-lo só por amor divino que, sem
mais, exprime Jesus na nossa vida, gravando-o no fundo do nosso
coração. Coragem, porém, minha filha, sem dúvida amaremos a
Deus, porque Ele nos ama. Pensai nisto com alegria e não
permitais que a vossa alma se perturbe com coisa alguma».

Começar, estamos sempre a começar. Temos um Ano Novo pela
frente, mas começar de novo não é começar outra vez, não é
repetir alguma coisa, é começar de outro modo, com novidade. E
o primeiro gesto devia ser o de agradecer esta imensa
oportunidade.
Este ano será aquilo que fizermos dele: se cultivarmos uma atitude
de egoísmo e individualismo, será assim; mas se nos
comprometermos com a construção da paz e da justiça no
mundo, então teremos um bom Ano Novo.
Não esqueçamos ao longo do ano que começa hoje que há uma
imensa sabedoria em viver cada dia como se fosse o primeiro e há
imensa felicidade em viver cada dia como se fosse o último. As
duas coisas são possíveis ao mesmo tempo.
(Vasco Pinto de Magalhães, em "Não há soluções. Há caminhos.")

Para Rezar
Mãe de Deus
Foi assim que Isabel te reconheceu, quando foi atingida pela graça
que irradiava de ti: «E donde me é dado que venha ter comigo a
mãe do meu Senhor?» (Lc 1,43). Assim te confessou a fé da Igreja,
aclamando-te Mãe do Filho que encarnou, que permanece
eternamente presente no seio do Pai, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, mesmo quando age como homem, Ele que, nascido de
ti, é verdadeiro homem. Mãe do Filho, tu és a nossa Mãe, de nós
que, nele, fomos tornados filhos do único Pai celeste. Mãe do Rei,
és a Rainha da terra e do céu. Tu, a humilde ao lado dele, que
celebras unicamente a glória do Altíssimo, que é a salvação dos
homens, tu és a nossa Senhora. Mãe daquele que quis entregar-se
à morte por nós, feridos pelo pecado e subjugados pelo mal, tu és
a Mãe dos pecadores que ternamente reconduzes a Deus,
indicando a todos o caminho da fé que salva na obediência dócil e
pronta ao Redentor do homem: «Fazei tudo o que Ele vos disser»
(Jo 2,5). Mãe e Rainha, Senhora e Mulher da nossa esperança, nós
te invocamos: "Virgem Mãe” (….)
(Bruno Forte em “Eis o Mistério da Fé”)

“A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe e pede:
‘Mostrai-nos Jesus’. É de Maria que se aprende o verdadeiro
discipulado”.
“Um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a Igreja é
um órfão. Um cristão precisa destas duas mulheres, duas mulheres
mães, duas mulheres virgens: a Igreja e a Mãe de Deus”.
(Papa Francisco na visita a Aparecida - Brasil - em julho de 2013)

Horários das Missas:
FERIAIS
7h Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário (Sábado é às 8:15h)

10:00 e 19:15h Igreja Paroquial || 10h Capela da Cidadela (Sábado)
18:30h Colégio Amor de Deus
19h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)
Sábado VESPERTINAS
18h Capela da Areia || 18:30h Igreja dos Navegantes (inglês)
18:30h Colégio Amor de Deus || 19:15h Igreja Paroquial
DOMINGO
9h Lg. da Ressurreição e Lg. da Misericórdia
10h Lg. Paroquial ; Capela da Bicuda e Capela do Colégio NªSªRosário
11:15h Ig. Paroquial e Lg. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

(Jean-Marie Gueullette em “Pequeno tratado da oração silenciosa”)

Sugestão da semana
Leitura: Pequeno tratado da oração silenciosa (edição em
português de novembro de 2016)
Autor: Jean-Marie Gueullette, OP
Editora: Paulinas Editora
.Sinopse:O silêncio e a interioridade não são apanágio exclusivo
das tradições religiosas do Oriente, como comumente se pensa,
pois existe também uma forma cristã muito simples de orar em
silêncio. Na longa história da prática orante dos cristãos, desde
os seus primórdios, é usada a repetição continuada do Nome de
Deus, como forma de se recentrar a atenção na presença divina.
Esta oração, pela repetição, foi chamada monológica (quando
baseada numa palavra), mas mais recentemente é também
conhecida por oração contemplativa do silêncio interior ou
oração de simples olhar. Foi um método de oração que, no
Ocidente, passou por períodos de difusão e de esquecimento, no
entanto, a aproximação recente às tradições ortodoxas, onde se
manteve sempre viva e particularmente incentivada pelas
comunidades monásticas, está a reavivar, agora, de forma
progressiva, essa edificante prática entre nós.
É desta constatação que parte o novo livro "Pequeno tratado da
oração silenciosa" que a Paulinas Editora acaba de publicar.

Intenções do Papa Francisco para Dezembro
⇒ UNIVERSAL

O fim dos meninos-soldados
Para que seja eliminada em todo o mundo a praga dos
meninos-soldados.

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Redescobrir o Evangelho na Europa
Para que os povos europeus redescubram a beleza, a bondade
e a verdade do Evangelho, que dá alegria e esperança à vida.

