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«Não é um Deus de mortos, mas de vivos»

Musical do Patriarcado

Jesus afirma claramente mistério da ressurreição dos mortos,
contra certa maneira de pensar em contrário de alguns daqueles
com quem falava. A “ressurreição da carne” é, por isso, um dos
pontos do Simbolo da fé cristã, o “Credo”

Partimos, Vamos e Somos é o nome do musical que sobe ao
palco já no dia 18 de Novembro e que assinala os 300 anos
do Patriarcado de Lisboa. Haverá sessões na sexta, sábado,
domingo e segunda-feira. Bilhetes à venda na ticketline.

InfoParóquia
Campanha de cabazes e presentes
Prossegue a recolha de alimentos para os cabazes de Natal.
Depois da recolha dos enlatados (salsichas e atum), na próxima
semana, dia 13, recolheremos feijão e grão.
Este domingo arranca também a Campanha das Estrelas, com o
objetivo de proporcionar um presente a todas as crianças das
famílias mais desfavorecidas. Assim, pode levantar uma estrela no
cartório da Igreja Paroquial e comprar o presente que aí vier
solicitado
pela criança. Esse presente deverá ser entregue na
xxxxxxxxxxxx
Paróquia até ao dia 20 de Novembro.
Ano da Misericórdia
Está prestes a terminar o Ano Santo da Misericórdia. Assim,
nesta última etapa da caminhada paroquial em sete passos,
propõe-se uma reflexão sobre as obras de misericórdia "sepultar
os mortos" e "rezar pelos vivos e defuntos". Como propósito
para este tempo, propõe-se o reforço da oração pelos que já
partiram, em especial aqueles que nos são mais distantes e
até desconhecidos.
O encerramento oficial do Jubileu da Misericórdia na nossa
vigararia decorrerá no próximo domingo, dia 13, às 19.00, na
Igreja de São Domingos de Rana, com a celebração da eucaristia,
que será presidida pelo Vigário de Cascais, Pe Nuno Coelho.
Concerto
Este domingo, dia 6, às 16.00 haverá um concerto na Igreja da
Ressurreição, com o Coro Polifónico de Cascais
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Conheça o projecto “A esperança de Ana”
Ana Mansoa e o marido, Diogo Silva perderam dois filhos, a
Maria e o Francisco, e conhecem bem a dor e a falta de
apoio de quem vive essa terrível experiência. Foi por essa
razão que, em Outubro de 2015 se juntaram ao Pe. Jorge
Anselmo, a duas psicólogas e a uma enfermeira, para, juntos,
criarem o projecto “A esperança de Ana” que começou por
ser um espaço de acolhimento e apoio a famílias que
perderam os seus bebés durante a gravidez, mas que acabou
por abraçar também os casais que vivem o problema da
infertilidade.
O projeto A Esperança de Ana, já apresentado ao CardealPatriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e à Pastoral
Familiar da diocese, desenvolve a sua actividade com base
em dois pilares fundamentais: a escuta activa e os retiros
espirituais, socorrendo-se assim e simultaneamente, de
estratégias da psicologia e de exercícios espirituais e de
psicoterapia, pelos quais é feita uma caminhada – à
semelhança da caminhada de Cristo no calvário - que vai
desde o momento da morte até à despedida do filho, ou
desde a aceitação da condição de infertilidade, até à
“ressurreição”, como explica Ana. O acolhimento e o
acompanhamento estruturado e frequente destes casais é,
na verdade, a preocupação principal do projecto que
disponibiliza ainda um telefone 24 horas por dia, página de
facebook e email.
Vale a pena conhecer A esperança de Ana.

Para Refletir

Jubileu da Misericórdia

Vida eterna
Se a minha meta é a vida eterna, então essa vida deve ser atingível
já agora, onde eu estou, porque a vida eterna é a vida em e com
Deus, e Deus está onde eu estou, aqui e agora.
O grande mistério da vida espiritual – a vida em Deus – é que não
temos de esperar por ela como algo que acontecerá depois. Jesus
diz: «Estai em Mim como Eu estou em vós.» É a presença ativa de
Deus no centro do meu viver – o movimento do Espírito de Deus
dentro de nós – que nos dá a vida eterna.

Quando eu for grande, Pai, quero ser Bom como Tu.
Quando eu for grande, Pai, quero ter entranhas de
misericórdia que se comovam, revolvam e resolvam diante
do sofrimento dos outros.
Quero saber o Nome de muita gente, sobretudo daqueles
que não têm Nome, que perderam a cara ou a deixaram
colada a alguma máscara antiga, que deixaram a dignidade
escondida numa cova qualquer à espera do dia em que
possam voltar a buscá-la.
Quero ter histórias para contar, com gente que não conta
para ninguém! (...)
Quando eu for grande, Pai, é porque finalmente perdi a mania
das grandezas.
Vou amar o que é pequeno e encantar-me com a fragilidade,
entusiasmar-me com a dádiva e emocionar-me com a
debilidade, vou amar a carência e entregar-me inteiramente
sem esperar recompens
(Rui Santiago, em "Ora

Seja como for, o que será a vida depois da morte? Quando
vivemos em comunhão com Deus, pertencemos à própria casa de
Deus, onde não há mais nenhum «antes» ou «depois». A morte
deixa de ser a linha divisória. A morte perde o seu poder sobre
aqueles que pertencem a Deus, porque Deus é o Deus dos vivos
e não dos mortos. Logo que tenhamos provado a alegria e a paz
que vem do facto de sermos abraçados pelo amor de Deus,
sabemos que tudo está bem e estará bem. «Não tenhais medo», Vê")
disse Jesus, «Eu venci as forças da morte… vinde morar comigo e
ficai a saber que, onde Eu estou, aí está Deus».
Se a vida eterna é a nossa meta, então não é uma meta longínqua.
É uma meta que se pode alcançar no momento presente. Quando Filme -“Agnus Dei - As Inocentes” – Polónia/França, 2006
o nosso coração compreende esta verdade divina, estamos a viver (Classificação: M/12)
Realização – Anne Fontaine
a vida eterna .
(Henri Nouwen, em “Aqui e Agora”)
Intérpretes – Lou De Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza
Sinopse – Baseado num episódio histórico, bem real e mal
conhecido, ocorrido num convento de freiras por onde
passaram soldados russos durante a Segunda Guerra
Mundial, o filme passa-se na Polónia no ano de 1945.
Oh Deus, nós, criaturas Tuas, tentamos escapar à realidade da
Mathilde, uma jovem médica da Cruz Vermelha francesa, está
morte e não nos lembrarmos dela; no entanto, nos nossos
numa missão para ajudar sobreviventes da guerra.
momentos mais profundos, sabemos que ela é um sinal de aviso,
Quando uma freira lhe pede auxílio, é levada até a um
incentivando-nos a morrer, todos os dias, para todo o egoísmo e
convento onde se escondem várias religiosas grávidas e
todo o pecado, para que, quando chegar a hora da nossa última
incapazes de conciliar a sua fé com o estado em que se
viagem, não permitamos que a morte nos desanime, pois a vida
encontram. Mathilde transforma-se na última esperança
será tão forte em nós como o foi n’Aquele que foi, tão
daquelas mulheres. “O que me chamou a atenção foi a força
manifestamente, o Teu verdadeiro Filho e, tão convincentemente,
incrível desta história e a intensidade das emoções que ela
o protótipo da Tua humanidade acabada: Jesus Cristo, Teu Filho e
desperta, as questões sobre a violência, a fé, a maternidade,
nosso irmão.
sobre as relações entre o mundo laico e o mundo religioso.
(George Appleton)
Fiquei empolgada com as possibilidades de expressar o
“Todos Vós desejaríeis servir a Cristo que está no céu. Pois bem, encontro entre uma mulher de ciência, uma médica à frente
servi-o naquele que se abriga nos portais, naquele que sofre de de seu tempo, e estas freiras grávidas.” (Anne Fontaine)

Sugestão da semana

Para Rezar

frio e sede, naquele que vagueia pelas ruas e não tem onde
ficar. Fazei por ele tudo o que é possível e até o que não é
comum.”
(Sto. Agostinho)

(Obs.: O diário de bordo de Mathilde, interpretada no filme por Lou de Laâge, chegou
às mãos de Anne Fontaine através de um sobrinho da mesma.)

Horários das Missas:

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

Países que acolhem refugiados
Para que os países que acolhem um grande número de
deslocados e refugiados sejam apoiados no seu empenho de
solidariedade.

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

Colaboração entre sacerdotes e leigos
Para que, nas paróquias, os sacerdotes e os leigos colaborem
no serviço à comunidade sem ceder à tentação do desânimo.

