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Palavra Inicial
«Eu sou a Ressurreição e a vida»
A ressurreição de Lázaro é a terceira das três leituras
evangélicas especialmente importantes na caminhada
quaresmal. Catecúmenos e fiéis preparam-se para celebrar o
Mistério da Páscoa, da Morte e Ressurreição do Senhor, e
assim nelas participar. A Vida está em Deus, e vem a nós em
seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a Vida. Jesus morreu por nós; nós
morreremos n’Ele e com Ele. Mas Jesus passou da Morte à
Vida; ressuscitou. Ele próprio é a Ressurreição. N’Ele e com
Ele nós ressuscitamos. É a grande mensagem desta leitura, que
nos coloca assim na perspectiva pascal.

InfoParóquia
Peregrinação de casais
Fátima será o destino de mais uma peregrinação direcionada
para casais, organizada pelas Paróquias de Cascais e do Estoril.
Serão quatro dias a caminhar, desde Nadadouro até à Cova da
Iria, entre 22 e 25 de abril. O grupo será acompanhado pelo
padre Nuno Coelho e pelo prior do Estoril, padre Paulo
Malícia. Informações e inscrições através do email
peregrinação.2017.fatima@gmail.com
Concerto de Quaresma
Realiza-se hoje, domingo, às 17h00 o concerto de Quaresma
interpretado pelo Coro Christus Ensemble. Será na Ermida de
São Sebastião, no Parque Marechal Carmona.
Via sacra
Prossegue esta sexta-feira a via sacra semanal na Igreja
Paroquial. Será na sexta-feira, às 09h30 e às 18h30, antes da
celebração da missa. Na Sexta-feira Santa será realizada a
tradicional via sacra que liga Cascais ao Estoril pelo paredão,
envolvendo também as paróquias de Santo António do Estoril
e de São João.
Noite de oração
Na quinta-feira, dia 6, haverá noite de oração, acompanhada
pelo padre Carlos Macedo. Será às 21.30 na Igreja Paroquial.
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

InfoIgreja
Turismo religioso de Lisboa em APP e novo portal
Quovadis Lisboa é o nome do novo portal do turismo
religioso de Lisboa, lançado esta semana pelo Patriarcado. Aqui
podem ser encontradas informações sobre património, desde
igrejas, museus e santuários, bem como tradições religiosas
como procissões, peregrinações, e outras festividades.
Para rezar, ou simplesmente passear e conhecer, pode também
seguir as sugestões de rotas turísticas deixadas neste site, por
exemplo, visitando as igrejas da Baixa, do Chiado ou da
Mouraria. Encontra ainda neste site uma vasta agenda dos
eventos religiosos e culturais programados para a zona de
Lisboa.
Os turistas, nacionais e internacionais, conseguem aceder à
história, localização e horários de mais de 120 igrejas e
santuários lisboetas.
O projeto QuoVadis disponibiliza também toda
informação através de uma aplicação de telemóvel.

esta

Associação junta jovens empresários preocupados com
a conciliação entre a família e o trabalho
A ACEGE Next nasceu dentro da Associação Cristã de
Empresários e Gestores (ACEGE) com o objetivo de ajudar as
gerações mais novas a enfrentar desafios e ultrapassar
dificuldades, no trabalho e na família. O primeiro encontro
desta associação decorreu no sábado, dia 25, e reuniu 150
profissionais na Fundação Oriente, em Lisboa.
A iniciativa juntou cerca de 150 jovens profissionais de diversas
áreas que partilham preocupações comuns: estão desiludidos
com as condições em que hoje se trabalha, e com as
dificuldades em conciliar as carreiras com a vida pessoal e
familiar.
Um estudo apresentado durante o encontro prova que as
questões laborais (stress e razões económicas) são os
principais motivos que impedem muitos jovens casais de
querer ser pais ou, se já são, de pensar em ter mais filhos.
Revista “O meu Papa”
Foi lançada esta semana a revista "O meu Papa". De tiragem
semanal, esta revista contará com informação sobre toda a
atividade pastoral do Santo Padre, as palavras que proferiu e as
iniciativas em que participou. Além disso, terá ainda
informações nacionais, os santos da semana, e outras notícias
sobre a Igreja em Portugal, nomeadamente uma reportagem
com o cardeal patriarca de Lisboa, que deverá sair já numa das
primeiras edições. A publicação portuguesa surge da
publicação italiana Il Mio Papa, e conta com a colaboração da
Santa Sé.

Para Refletir
Nada tinha para te responder quando me dizias: Levanta-te, tu
que dormes, e ergue-te de entre os mortos, e Cristo te
iluminará; e a Ti, que mostravas de todos os lados que dizias a
verdade, não havia absolutamente nada que eu te pudesse
responder, convencido da verdade, a não ser apenas umas
palavras arrastadas e sonolentas: «Já vou, vou já, só mais um
bocadinho.» Mas o «já vou» e o «vou já» não tinham fim, e o
«só mais um bocadinho» prolongava-se em muito. Em vão me
deleitava na Tua Lei segundo o homem interior, uma vez que
outra lei lutava nos meus membros contra a Lei do meu
espírito e me levava cativo na lei do pecado, que estava nos
meus membros. Pois é lei do pecado a violência do hábito, que
arrasta e prende o espírito mesmo contra a sua vontade (...)
Eu caminhava nas trevas e em terreno resvaladiço, buscava-Te
fora de mim e não Te encontrava, Deus do meu coração;
chegara ao profundo do mar, e desanimava, e desesperava de
encontrar a verdade. E onde estava eu quando Te procurava? E
Tu estavas diante de mim, mas eu afastara-me de mim e não
me encontrava: e muito menos a Ti! (...) Tu estavas junto de
mim, eu suspirava e Tu ouvias, flutuava e Tu seguravas o leme,
caminhava pela via larga do mundo e não me abandonavas...

É preciso “virar a página”
Virar a página da minha vida, na certeza do perdão recebido, o
que implica deixar para trás a pedra do meu passado e do meu
pecado e encetar um caminho de vida nova. Não há santo…
sem passado de pecado. Nem pecador, sem esperança de
futuro. Como disse o Papa aos presos, “conhecestes a força do
sofrimento e do pecado; não vos esqueçais, porém, que tendes
ao vosso alcance também a força da ressurreição, a força da
misericórdia divina que faz novas todas as coisas”.
Para isso, é preciso também virar a página da vida do meu
irmão, com o perdão oferecido. Àquele que comete uma falta
grave não se pode apenas aplicar uma penitência, um castigo
reparador; é preciso também oferecer o remédio do perdão e,
com ele, “uma nova possibilidade de se arrepender, converter e
acreditar” (MV n.º 21), porque toda a pessoa é maior que os
seus erros. “Isto não significa desvalorizar a justiça ou torná-la
supérflua. Antes, pelo contrário, quem erra deve descontar a
pena; só que isso não é o fim, mas o início da conversão,
porque então se experimenta a ternura do perdão” (MV n.º
21), que nos recria. Onde não houver misericórdia, tão-pouco
haverá justiça!
(Fonte - Paróquia de Nossa Senhora da Hora – Matosinhos)

(Santo Agostinho, em "Confissões")

Para Rezar
Nós Te damos graças, Senhor, Pai Santo, por Cristo nosso
Senhor,
o qual, homem mortal como nós, chorou pelo seu amigo Lázaro
e como Deus e Senhor da vida, levantou-o do sepulcro;
Estende hoje a Sua compaixão a todos os homens
e por meio dos sacramentos restaura-os para uma vida nova.
Através da fé e do batismo no Teu Espírito, chamaste-nos
a uma esperança sólida, de Vida e Ressurreição com Cristo.
Bendito sejais Senhor.
Assim entendemos que somos seres para a vida
que brota do Teu coração de Pai que nos ama.
A morte não é o fim do caminho nem tem a última palavra,
porque Jesus é Ressurreição e Vida para quem crê n’Ele. Ámen.
«Na história humana, embora marcada pelo mal e o sofrimento, a
última palavra cabe à vida e ao amor, porque Deus veio ao meio de
nós, a fim de que pudéssemos n'Ele habitar.» João Paulo II em
“Mensagem por ocasião da XV Jornada Mundial da Juventude”

Horários das Missas:

Sugestão da semana
Filme: "A Estrada", Itália, 1954
Realização: Federico Fellini
Intérpretes: Giulietta Masina, Anthony Quinn
Sinopse: Este filme fala-nos de um amor até ao extremo (cf.

João 13, 1). Gelsomina (Giulietta Masina) é vendida pela sua
mãe ao circense e brutal Zampanó (Anthony Quinn). Apesar da
atitude agressiva e violenta de Zampanó, a jovem sente-se
atraída pelo estilo de vida na estrada; sobretudo quando o seu
"dono" a inclui como parte do espetáculo. Ainda que vários
personagens com quem se encontra no caminho lhe
proponham que se junte a eles, Gelsomina não se separa do seu
amado. O papa Francisco diz-nos na mensagem quaresmal:
«Cada vida que se cruza connosco é um dom e merece
aceitação, respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir
os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é
frágil». Gelsomina, a jovem da rua, é mestra nisso. universal.
(Fonte - www.snpcultura.org/)

Intenções do Papa Francisco para este mês

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)

⇒ UNIVERSAL
Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade à
própria vocação, considerando seriamente também a
possibilidade de se consagrarem ao Senhor no sacerdócio ou na
vida consagrada.
.

