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LEITURAS
I Leitura – (Act 2, 14a.36-41)
Responsório - Sal 22 (23), 1-3a 3b-4.5.6
II Leitura - (1 Pedro 2, 20b-25)
Evangelho - (Jo 10, 1-10)

Visita do Santo Padre
Esta é a semana da visita do Santo Padre a Portugal.
Rezemos juntos e com alegria pelo Papa que vamos receber e
pelos frutos desta visita que acolherá ainda a esperada
canonização dos Pastorinhos.
Lembramos que o Santuário de Fátima e a Conferência Episcopal
Portuguesa disponibilizaram material de oração e de vigília que
nos ajudam a preparar este dia e que estão disponíveis para
download na página oficial em www.papa2017.fatima.pt, na
página de facebook e no site da nossa Paróquia, onde pode
encontrar também todo o programa da visita Papal.

«Eu sou a porta das ovelhas»
A imagem do pastor é frequente na Sagrada Escritura: ela
manifesta o amor e o desvelo de Deus pelos homens, ela ajuda-os
a penetrar nos sentimentos do coração de Cristo, que Se
entregou à morte por eles, ela faz sentir a alegria da união de uns
com os outros em volta do Senhor, que não só cuida das ovelhas
fiéis, mas vai à procura da ovelha perdida.

InfoParóquia
Peregrinação a Fátima
Voltamos a lembrar que estão abertas as inscrições para a
Peregrinação a Fátima 2017 da nossa Paróquia que irá decorrer no
próximo dia 27 de Maio.
Os autocarros sairão de Cascais, às 08:30 e regressarão ao final do
dia. A viagem tem um custo de 10,00 € e requer a prévia inscrição e
pagamento junto do cartório da Igreja Paroquial, até ao dia 21.
Quem desejar, pode viajar no seu próprio carro mas pedimos que
seja, à mesma, feita a inscrição através do email
peregrinacaocascais@gmail.com.
Neste ano centenário temos uma razão acrescida para nos juntarmos
e visitar Nossa Senhora, fazendo-o em Paróquia, um desejo, aliás,
manifestado pelo nosso Prior no final da Peregrinação do ano
passado.

Estandartes comemorativos do centenário das aparições
Já estão disponíveis os estandartes comemorativos do centenário
das aparições que podem ser adquiridos no Cartório da Igreja
Paroquial pelo preço de 10,00€.
Mês de Maio - recitação do Terço
Neste Mês de Maio, mês de Maria, haverá recitação do terço na
Igreja de Santana, de segunda a sábado, às 18:30h.
Tal como anunciado na semana passada, também na capela da
Bicuda, se fará a recitação do terço, todos os dias, às 19:00.
Ciclo de Conferências na
Paróquia de Santo António do Estoril
Está a decorrer na Paróquia de Santo António do Estoril, com o
Sr. Pe. Doutor João Lourenço, um ciclo de conferências
subordinadas ao tema “Os salmos e a vida feita de oração”. As
próximas sessões terão lugar nos dias 16 e 30 de Maio, às 21:30h.

Festa da Família
A Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa convida todas as
famílias a participar na Festa da Família que decorrerá no
próximo dia 28 de maio, às 10h00, junto ao Mosteiro de
Alcobaça, com o tema ‘A Alegria do Amor’ (AL). À semelhança
dos anos anteriores, haverá várias actividades para as famílias,
conferências, feira familiar e celebração das Bodas Matrimoniais
durante a Eucaristia, presidida pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel
Clemente.
Para a celebração das bodas matrimoniais, todos os casais da
diocese que celebram 10, 25 e 50 e mais anos de casamento ao
longo do ano 2017 são convidados a celebrar as Bodas
Matrimoniais durante a Eucaristia da Festa da Família. As
inscrições devem ser efectuadas até ao dia 21 de maio, através
do site:
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família/inscrição.

Dia da Mãe
Celebra-se
hoje em
Portugal o dia
da Mãe; neste
dia, olhamos
para Maria,
Mãe de todos
nós, e com ela,
rezamos pelas
nossas mães.

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

Para Refletir
O Senhor é meu Pastor
O Senhor é meu Pastor: nada me falta.
Em verdes pastagens me faz descansar.
Conduz-me até fontes repousantes
E repara as minhas forças.
Somos todos seres frágeis e submetidos a todo o tipo de
perigo: na rua, no trabalho, nas viagens, de dia e de noite.
Por mais que vigiemos e cuidemos, nunca estamos
totalmente seguros. Sentimos necessidade de nos confiar a
um Maior. E esse Maior não é senão Deus mesmo. Como
um Pastor que cuida das ovelhas, levando-as para
pastagens verdejantes e para fontes de água limpa, como
um Hospedeiro que percebe as necessidades do viajante,
assim Deus cuida de cada pessoa e a acolhe com grande
carinho.
Ele nos coloca a mão sobre o ombro e nos sussurra: “Não
temas mal algum. Eu estou contigo”.
(Leonardo Boff em “O Senhor é meu Pastor”)

Para Rezar
Ó Mãe dos homens e dos povos, Vós que conheceis todos
os seus sofrimentos e as suas esperanças, Vós que sentis
maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a
luz e as trevas, que abalam o mundo contemporâneo,
acolhei o nosso clamor que, movidos pelo Espírito Santo,
elevamos diretamente ao vosso coração: Abraçai, com
amor de Mãe e de Serva do Senhor, este nosso mundo
humano, que Vos confiamos e consagramos, cheios de
inquietação pela sorte terrena e eterna dos homens e dos
povos.
De modo especial, Vos entregamos e consagramos aqueles
homens e aquelas nações que desta entrega e desta
consagração têm particularmente necessidade.
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus! Não
desprezeis as súplicas que se elevam de nós que estamos
na provação!...
(Papa João Paulo II)

“Ó Maria, nossa Mãe, que, em Cristo, acolheis a cada
um de nós como filho, sustentai a expectativa confiante
do nosso coração, socorrei-nos nas nossas
enfermidades e tribulações, guiai-nos para Cristo, vosso
filho e nosso irmão, e ajudai a confiarmo-nos ao Pai que
faz maravilhas.”
(Papa Francisco em “Mensagem para a XXV Jornada Mundial do Doente - 2017”)

As aparições de Fátima – Primeira aparição do anjo aos
pastorinhos
O relato da mais velha dos videntes descreve assim os acontecimentos:
“… Começámos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que se
estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve,
com a forma dum jovem, transparente, mais brilhante que um cristal
atravessado pelos raios do Sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe
distinguindo as feições. (…) Ao chegar junto de nós, disse: – Não temais.
Sou o Anjo da Paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte
até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitámo-lo e
repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar: – Meu Deus, eu creio,
adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não
adoram, não esperam e não Vos amam. Depois de repetir isto três vezes,
ergueu-se e disse: – Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão atentos
à voz das vossas súplicas. E desapareceu. (…) A presença de Deus sentiase tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a
falar…”
A promessa da sétima vinda de Nossa Senhora
Na sua primeira aparição, a Santíssima Virgem pediu aos 3 pastorinhos
que viessem à Cova da Iria seis meses seguidos. E acrescentou: “Depois
voltarei ainda aqui uma sétima vez”.
Seguiram-se as seis aparições, segundo o relato da Irmã Lúcia, pairando
o mistério sobre a sétima aparição… Estará esta ligada à promessa do
triunfo de Seu Imaculado Coração? Esse triunfo, sem dúvida, configura
uma suprema e altíssima esperança para os dias de hoje! Fátima,
queiramos ou não, tornou-se com a promessa “Por fim o meu
Imaculado Coração triunfará” o ponto de referência essencial,
indispensável, para nossa vida e para o mundo contemporâneo.
Fátima, inegavelmente, é a aurora do terceiro milénio!

Sugestão da semana

Filme - “O Milagre de Fátima” – EUA, 1952
Realização - John Brahm
Intérpretes – Susan Whitney (Lúcia), Sherry Jackson (Jacinta), Sammy Ogg
(Francisco)

Sinopse - No dia 13 de maio de 1917, três crianças de Fátima estavam a
pastorear nas colinas quando, sobre uma pequena azinheira, surge um clarão
após um relâmpago e a figura "de uma Senhora vestida de branco, mais
brilhante que o sol, reluzindo mais clara e intensa que um copo de cristal
cheio de água cristalina, atravessado pelos raios de sol mais ardente". Ela
dirige-se às crianças e pede-lhes que rezem o terço todos os dias pela paz
do mundo, que peçam pela conversão dos pecadores e pelo fim da guerra.
As aparições continuam e a Virgem repete sempre que se ore pela paz e
pela conversão dos pecadores e que se reze o terço diariamente…
Obs.1. O filme completo pode ser visto na sua versão original (em Inglês)
em op54rosary.ning.com/.../the-miracle-of-our-lady-of-fatima-full-m;
dobrado em Brasileiro, no You Tube. 2. Numa co-produção italiana e
americana, está em preparação um “remake” deste filme.

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 Ig. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Pelos cristãos em África, para que deem um testemunho profético de
reconciliação, de justiça e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso.

⇒ DESAFIOS PARA O MÊS
– Rezar pelos cristãos em África, para que sejam testemunhas da paz e da
reconciliação, depois de tempos de guerra entre grupos e países.
– Na vida pessoal, procurar situações em que não se está em paz com alguém e
procurar reconciliar-se com essa pessoa.
– Procurar conhecer, dar a conhecer e apoiar instituições que trabalham na
reconciliação entre povos, nos países que estão ou estiveram em guerra.

