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Palavra Inicial
«Dizem e não fazem»
À ostentação e orgulho dos mestres de Israel Jesus contrapõe a
atitude daquele que é seu discípulo, a quem aponta o caminho da
simplicidade e da humildade. Os “títulos”, se os há, são nomes de
serviços, não motivos de vã glória; e sempre exigem e supõem a
correspondência leal e fiel entre o que se diz e o que se faz.

InfoParóquia
Lança a rede e reparte 2017
O Natal ainda vem longe mas a Campanha “Lança a rede e
reparte” já está aí. Ao longo das próximas semanas, os Amigos à
mão irão recolher na Paróquia bens alimentares destinados aos
cabazes de Natal que serão, depois, distribuídos pelas famílias
mais carenciadas do nosso Concelho. Semanalmente, serão
indicados os alimentos a trazer e que deverão ser deixados nos
cestos colocados ao fundo da Igreja ou no acolhimento, no
Domingo ou durante a semana.

Pode ver o vídeo deste testemunho no site da Paróquia, na
nossa página de FB ou no Jornal Voz da Verdade e valerá
certamente a pena seguir este desafio da Bíblia e ver como o
encontro da palavra de Deus impacta a vida de tantos irmãos.
O pobre e a pobreza no pensamento social cristão –
10 de Novembro, Alfragide
Manuela Ferreira Leite (economista), Pedro Mota Soares
(deputado), Isabel Jonet (presidente do Banco Alimentar
Contra a Fome), e o Padre José Agostinho Sousa (Dehoniano),
são os intervenientes da mesa redonda subordinada ao tema
“O pobre e a pobreza no pensamento social cristão”, que o
Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide, organiza no
dia 10 de novembro, às 21h00, por ocasião do Dia Mundial do
Pobre (19 de novembro) que o Papa Francisco convocou para
toda a Igreja. O objetivo é ajudar “a Igreja a atualizar o seu
pensamento sobre as questões sociais relativas a pobreza, sem
esquecer a Doutrina Social da Igreja”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No “Ano da Palavra”

4º Encontro Nacional de Leigos
Hoje, com atualidade e significado, o Cristianismo desafia cada
homem e cada mulher a viver o tempo presente, nos espaços
concretos e diversos da experiência humana, onde se pode
esperar contra toda a esperança, trabalhar pela justiça e pela paz,
amar as pessoas uma a uma. Por esta razão, a CNALConferência Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos,
convida todos os cristãos e não cristãos a participar no 4º
encontro Nacional de Leigos que terá lugar em Viseu de 19 de
Outubro a 18 de Novembro de 2017.
Com conferências gerais sobre a esperança, a justiça e a paz,
durante a manhã, e com painéis setoriais sobre a fé e a
espiritualidade, o território, a família, o trabalho e a cidadania,
durante a tarde, contar-se-á com um leque de mais de 50
oradores internacionais e nacionais, que proporcionarão uma
oportunidade única de inspiração.
Mais informações e inscrições em: http://cnal.pt/

Um dia para ouvir
“Escutai a minha voz: serei vosso Deus e vós sereis o
meu povo”(Jr 7,23)
(…) «Todos nós, se hoje nos detivermos um pouco e
olharmos para o nosso coração, veremos quantas vezes
fechamos os ouvidos e quantas vezes nos tornamos surdos».
O que comporta esta surdez? «Quando um povo, uma
comunidade, mas podemos dizer também, uma comunidade
cristã, uma paróquia, uma diocese, fecha os ouvidos e se torna
surdo à Palavra do Senhor, procura outras vozes, outros
senhores e acaba por seguir os ídolos, os ídolos que o mundo,
a mundanidade, a sociedade lhe oferecem». Isto é, afastamonos do «Deus vivo».
(…) «Dar as costas faz com que o nosso coração se endureça.
E quando não se ouve, o coração torna-se mais duro, mais
fechado em si mesmo, duro e incapaz de receber algo».
Portanto: «não só fechamento», mas também «dureza de
coração».
Nesta situação o homem «vive naquele mundo, naquele clima
que não lhe faz bem», numa realidade que «o afasta sempre de
Deus». (…) «Cada um de nós, hoje, pode questionar-se:
“Detenho-me para ouvir a palavra de Deus, pego na Bíblia, e
será que me fala?»; e ainda: «O meu coração endureceu-se?
Afastei-me do Senhor? Perdi a fidelidade ao Senhor e vivo com
os ídolos que me oferece a mundanidade de cada dia? Perdi a
alegria da maravilha do primeiro encontro com Jesus?». «Hoje
é um dia para ouvir. “Ouvi, hoje, a voz do Senhor. Não
endureçais o vosso coração”».

A palavra de Deus como lugar onde nasce a fé – o desafio
da Bíblia
No cumprimento da Constituição Sinodal, o Patriarcado de
Lisboa dedicou este ano Pastoral à “Palavra de Deus como lugar
onde nasce a fé” e, nessa linha, D. Manuel Clemente foi o
primeiro a saudar e dar testemunho da iniciativa do Jornal Voz da
Verdade que trará aos seus leitores vários testemunhos da forma
como a palavra de Deus é, realmente, um lugar de onde a fé pode
brotar. O Patriarca de Lisboa escolheu uma passagem da carta de
São Paulo aos Filipenses em que São Paulo compara todas as
coisas que tinha sido antes com o bem supremo que é o
conhecimento de Jesus Cristo e conduz-nos nas razões porque
estas palavras de S. Paulo lhe amparam a fé e a vida.

(Publicado no L'Osservatore Romano, a propósito da homilia do Santo Padre na
Missa matutina, celebrada na Capela da Casa de Santa Marta, no dia 23-032017)

Para Refletir

Para Rezar

Ser Santo
Escreveu João Paulo II: “A santidade é a prioridade
permanente da Igreja” (Carta Apostólica “No início do
novo milénio”).
Mas afinal, o que é ser santo? Ser santo é viver a
Caridade, isto é, levar até às últimas consequências os
dois supremos mandamentos: amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós mesmo (Mt. 22, 3440).
Ser santo é viver na amizade filial com Deus. É estar em
comunhão com a Trindade Santa, mistério de infinito
amor. Ser santo é estar em comunhão participativa com a
Igreja, com a comunidade. Ninguém se torna santo
isoladamente. Na Igreja, vamos encontrar os sacramentos
como canais de graças especiais para o crescimento na
santidade.
Ser santo é ter vida sacramental, sobretudo eucarística.
Ser santo é estar em contínuo e humilde processo de
conversão, procurando afastar o maior obstáculo à
santidade que é o pecado. Ser santo é viver em estado de
Graça.
Ser santo é respeitar e defender a dignidade da pessoa
humana, obra-prima de Deus, remida e restaurada pelo
sangue de Cristo. Ser santo é ter fome e sede de justiça e
promover a paz como exigência de vida digna para todos.

Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram pôr-se de pé
na Tua presença e tentar subornar-Te com os nossos ridículos
“portfólios”.
De repente, caímos na realidade.
Sentimos muito e pedimos que nos perdoes.
Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar
a nossa condição de alquebrados, de celebrar a Tua
misericórdia quando estivermos no nosso momento de maior
fraqueza, de depender da Tua misericórdia não importa o que
façamos.
Querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de
tentar receber atenções,
que coloquemos a Verdade em prática de modo sereno e sem
afetação, que deixemos dissiparem-se as desonestidades da
nossa vida, que aceitemos as nossas limitações, que nos
apeguemos ao Evangelho da Graça e nos deleitemos no Teu
amor. Ámen.
(Brennan Manning, em «O Evangelho Maltrapilho»)

Sugestão da semana
Leitura: “Incansável intercessor - São João Paulo II”
Autor: Pe. Marco Luís
Edição: Paulinas (Ano da edição – 2017)
Sinopse:
O Papa São João Paulo II foi modelo de discípulo fiel de Jesus,
dedicado filho de Maria, modelo de sacerdote, líder da
juventude, consolador dos doentes, defensor da dignidade
humana, combatente pela paz, dedicado pastor da Santa Igreja,
incansável peregrino, intercessor das famílias, amigo dos
pequeninos. Agora que temos a sua companhia no Céu,
chamamos-lhe incansável intercessor, uma vez que isso
expressa bem a sua missão a partir da pátria celeste. Este livro
apresenta muitos testemunhos de graças e milagres operados
por sua intercessão.

(Fonte: virgemimaculada.wordpress.com)

“A única tristeza é a de não ser santo!”
( Léon Bloy, 1846 – 1917)

"Aqui, São João Paulo II é apresentado como um amigo atual. Na oferta
de uma companhia para a vida de cada um de nós. Alguém que
trabalhou muito sobre esta terra, mas que agora trabalha muito mais a
partir do Céu."
(Padre Marco Luís)

INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO

Horários das Missas:

⇒

FERIAIS
7h Capela do Ext. Nossa Senhora do Rosário (Sábado-7:30h)

Pelos cristãos na Ásia, para que, testemunhando o Evangelho com
palavras e obras, favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão
recíproca, sobretudo com aqueles que pertencem a outras religiões.

Adoração Eucarística: 5ªF das 15h às 19h.
Mês de Maio: terço diário às 21h
10:00 e 19:15h Igreja Paroquial || 10h Capela da Cidadela (Sábado)
18:30h Colégio Amor de Deus
CONTACTOS
- TEL.: 214
847 480
19h
Igreja dos Navegantes
(ucraniano
católico)
Sábado Vespertinas
mais da Areia || 18:30h Igreja dos Navegantes (inglês)
18hPara
Capela
informações:www.paroquiadecascais.org - igrejadecascais@gmail.com
18:30h
Colégio Amor de Deus || 19:15h Igreja Paroquial
www.facebook.com/paroquiadecascais-paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
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)

⇒

DESAFIOS PARA O MÊS

– Rezar pelos cristãos na Ásia, em particular nos países em que são
minorias, para que lhes seja reconhecida a liberdade religiosa e a paz.
– Procurar conhecer melhor a realidade do Cristianismo na Ásia, a sua
diversidade e riqueza, em particular o entusiasmo evangélico destas
Igrejas mais jovens.
– No próprio ambiente, procurar conhecer pessoas de tradições
religiosas diferentes, conhecer os seus hábitos, ações e estabelecer
boas relações, que levem a alguma cooperação para bem da
sociedade.

