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Palavra Inicial

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos
envio a vós: Recebei o Espírito Santo»
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. E, como na
primeira, também agora o Espírito Santo está presente,
a insuflar aos homens, mortos pelo pecado, a vida nova
do Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado de
Cristo, em que se mantêm as cicatrizes da Paixão, o
Sopro purificador e recriador do mesmo Deus,
comunica-se aos Apóstolos. Apodera-se deles, a fim de
que possam prolongar a obra da nova Criação, e assim
a humanidade, reconciliada com Deus, conserve sempre
a paz alcançada em Jesus Cristo. Secretariado Nacional da Liturgia
LEITURAS

I Leitura – (Atos dos Apóstolos 2,1-11)
Responsório–( Sl 103, 1ab.24ac.29bc-30 31.34 (R.30))
II Leitura - (Carta de São Paulo aos Coríntios 12,3b-7.12-13)
Evangelho - (João 20,19-23)

InfoParóquia

Mercado da Bagageira
Os Amigos à mão, um grupo solidário
da nossa Paróquia, já bem
conhecido
de todos, volta a organizar o
Mercado da Bagageira – uma venda de
artigos em segunda mão que tem em
vista angariar fundos para apoiar as
famílias mais carenciadas da nossa
comunidade. Se guarda em algum canto
lá de casa artigos que já não usa e nem se
lembra que tem, pode inscrever-se como
vendedor no Mercado da Bagageira que
decorrerá no Mercado da Vila de
Cascais, no dia 18 de Junho, das 10:00h
às 14:00h, ou então apareça para
comprar, em qualquer caso, estará
certamente a contribuir para uma boa
causa.
Peregrinação Paroquial a Fátima.

A diocese de Erbil recebeu os terços e dezenas
No passado fim de semana, a Paróquia de Cascais peregrinou até Fátima
enviados pelas crianças da nossa Paróquia
para passar um dia junto à Mãe de Deus, visitando o Santuário, Aljustrel,
Os terços, dezenas e cartões feitos pelas crianças da rezando em família, em grupos, todos juntos, "porque nem todos nos
catequese, e entregues na Missa dos Pastorinhos, já conhecemos em comunidade”, como disse o nosso Prior. “Todos temos
memória de Fátima”, lembrava-nos o Pe Nuno Coelho, sublinhando que
chegaram a Erbil, no Iraque!
A notícia foi transmitida ao nosso prior, Pe. Nuno aqui há "muitos lugares". E recordando a mensagem deixada por Nossa
Coelho, pela diocese de D. Bashar Warda, que esteve Senhora, reforçou a importância da oração: "Se não houver oração, não
há mais nada: não há caridade, não há amor, não há missão. Se contamos
em Cascais em Outubro passado.
Foi com enorme alegria que as crianças e famílias apenas connosco, é como andar a pilhas e as pilhas acabam-se;
receberam esta oferta e isso é bem visível nos sorrisos precisamos estar ligados à corrente, à ficha – é isso a oração”.
das fotografias que nos chegaram e que publicamos na Que esta peregrinação, em ano especial de centenário das aparições,
seja um estímulo para rezarmos mais e para, imitando os pastorinhos,
nossa página de FB e no site da Paróquia.
Em ano de centenário das aparições de Fátima e depois sermos capazes de nos oferecer pelo bem dos outros.
da chegada a Erbil da imagem de Nossa Senhora E para o ano, lá voltaremos, em Paróquia, unidos em Jesus.
(também oferecida pela nossa Paróquia), chegam agora
estas “poderosas ferramentas” para pedir a Deus pai e à InfoIgreja
mãe do Céu a protecção e a paz para esta sofrida Papa Francisco e a festa de Pentecostes
região.
No passado dia 31 de Maio, antecipando já a festa de Pentecostes que a
Que a oração conforte e anime estes nossos irmãos Igreja celebra este Domingo, o Papa Francisco assinalou a relação que
devastados pelo sofrimento e pela guerra.
existe entre o “Espírito Santo e a esperança”, afirmando que é o
Um obrigado especial a todas as crianças, famílias e Espírito “que move a Igreja, caminha com ela” e que com essa presença
catequistas da Vigararia de Cascais que enviaram um na nossa vida, nós, cristãos, “cheios de confiança, seremos capazes de
sinal de amor e fraternidade através destes terços, enfrentar qualquer tribulação e de ser semeadores da esperança entre
dezenas e orações.
os nossos irmãos, consolando, defendendo e assistindo todos, como o
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Paráclito nos ensina”.
E para que essa relação se fortaleça, o Papa apelou ainda: “Exorto-vos a
perseverar na oração, juntamente com Maria, nossa Mãe, pedindo a
Jesus que o dom do Espírito Santo nos faça sobreabundar na
esperança”.

Para Refletir

PENTECOSTES

A vida espiritual é uma vida guiada pelo mesmo Espírito que guiou
Jesus Cristo. O Espírito é o sonho de Cristo em nós, o poder
divino de Cristo em nós, a fonte misteriosa de nova vitalidade pela
qual tomamos consciência de que não somos nós que vivemos,
mas é Cristo que vive em nós (cf. Gl 2, 20).
De facto, levar uma vida espiritual significa tornarmo-nos Cristos
vivos. Não é suficiente envidar todos os esforços para imitar
Cristo; não é suficiente recordar Jesus aos outros; nem sequer
sentirmo-nos inspirados pelas palavras e ações de Jesus Cristo.
Não, a vida espiritual apresenta-nos uma exigência muito mais
radical: ser Cristos vivos, aqui e agora, no tempo e na história.
(...) Pelo Espírito de Cristo e através dele, tornamo-nos Cristos
para os outros, vivendo em todos os lugares e em todos os
tempos. Pelo Espírito de Cristo e através dele, chegamos a
conhecer tudo aquilo que Jesus conhecia, e somos capazes de
fazer tudo o que Ele fez.

Não resistir ao Espírito Santo, acolher as surpresas de Deus

(Henri Nouwen, em "O esvaziamento de Cristo")

Para Rezar
O fogo do Espírito
Hoje, véspera de Pentecostes, não Te peço, Divino Espírito Santo,
o dom das línguas. Mas peço-Te que seja sempre, no que faço e
digo, fiel e transparente…
Queima, com o Teu fogo, as portas que me fecham nas salas de
uma piedade tranquila e consumista. Ilumina, com a Tua luz, os
cruzamentos das minhas escolhas.
Batiza-me, Divino Espírito, na Sabedoria que Te distingue, no
Entendimento que se extasia, no Conselho que aperfeiçoa, na
Fortaleza que Te obedece, na Ciência que Te procura, na Piedade
que Te ama e no Temor de Te perder…
(Pe. João Aguiar)

"Sem o Espírito Santo, Deus fica longe; Cristo permanece
no passado; o Evangelho é letra morta; a Igreja é uma
simples organização; a autoridade é um poder; a missão
é propaganda; o culto, uma velharia, e o agir moral, um
agir de escravos.
Mas, no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela
geração do Reino; Cristo Ressuscitado torna-Se presente;
o Evangelho faz-se poder e vida; a Igreja realiza a
comunhão trinitária; a autoridade transforma-se em
serviço; a liturgia é memorial e antecipação; o agir
humano é deificado"
(Atenágoras)

Horários das Missas:
FERIAIS
7:15h Capela do Ext. Nossa Senhora do Rosário (Sábado é às 8:30h)

Adoração Eucarística: 5ªF das 15h às 19:30h. Mês Maio: terço diário às
21h
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 Ig. da Ressurreição e Ig. da Misericórdia
10h Ig. Paroquial ; Capela da Bicuda e Capela do Colégio NªSªRosário
11:15h Ig. Paroquial e Ig. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

O Espírito é o dom de Deus, desse Deus, nosso Pai, que sempre
nos surpreende. O Deus das surpresas. Porquê? Porque é um
Deus vivo, um Deus que habita em nós, um Deus que move o
nosso coração, um Deus que está na Igreja, caminha connosco e
neste caminhar nos surpreende sempre. Assim como Ele teve a
criatividade de criar o mundo, o Deus que nos surpreende tem a
criatividade de criar coisas. (…)
O fechamento, a resistência ao Espírito Santo, aquela frase que
fecha sempre, que bloqueia a pessoa: “Sempre foi feito assim”.
Isso mata. Isso mata a liberdade, mata a alegria, mata a fidelidade
ao Espírito Santo que sempre age na frente fazendo a Igreja
progredir.
Mas como eu posso saber se algo é do Espírito Santo ou da
mundanidade, do espírito do mundo, ou do espírito do diabo?
Como posso? E preciso pedir a graça do discernimento. O
instrumento que o Espírito nos dá é o discernimento. Discernir,
em todo caso, como se deve fazer. Foi o que fizeram os
Apóstolos: reuniram-se, falaram e viram qual era o caminho do
Espírito Santo. Ao contrário, os que não tinham esse dom ou
não tinham rezado pedindo esse dom, permaneceram fechados e
inertes. (…)
Peçamos ao Senhor a graça do discernimento para não errar o
caminho e não cair na inércia, na rigidez e no fechamento do
coração.
(Papa Francisco na homilia da missa matutina do passado dia 08 de maio na Casa Santa
Marta)

Sugestão da semana

Leitura: “Um caminho simples e belo
O Coração de Cristo e a Oração” – Maio de 2017
Autor: Ottavio De Bertolis, s.j.
Editora: Editorial A.O.
Sinopse: O essencial da devoção ao Coração de Jesus. Dois
modos de rezar (a «lectio divina» e o método de Santo Inácio de
Loiola). Os dez mandamentos – «palavras» – de Deus na sua
evidente atualidade.
O Autor quer, com esta obra, ajudar as pessoas que pretendem
simplesmente aprofundar a sua vida cristã, o «caminho simples e
belo» a que o título do livro se refere. Esta obra é dedicada «à
pessoa de Jesus Cristo, contemplada naquele símbolo
extraordinariamente eloquente que é o seu Coração: e a filosofia
moderna bem sabe como o pensar por meio de símbolos é mais
rico do que o pensar apenas através de conceitos».
Ottavio De Bertolis, sacerdote jesuíta, nasceu em Vittorio Veneto, Itália, a 10 de novembro
de 1963. É licenciado em Direito e em Filosofia e doutorado em Filosofia do Direito e Direito
Canónico. É docente universitário

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ INTENÇÃO UNIVERSAL
Pelos responsáveis das nações, para que se empenhem
decididamente em pôr fim ao comércio de armas, que provoca
tantas vítimas inocentes.
⇒ DESAFIOS PARA ESTE MÊS
– Rezar pela conversão daqueles que vivem do comércio das armas e
causam tantas vítimas inocentes.
– Procurar conhecer e dar a conhecer nos próprios círculos como
funcionam estes esquemas que alimentam as guerras.
– Organizar na própria comunidade um tempo de reflexão sobre esta
questão, para sensibilizar as pessoas para este drama.

