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Palavra Inicial
«Se te escutar, terás ganho o teu irmão»
Esta passagem do Evangelho tem em vista a vida em Cristo
dos membros da comunidade cristã entre si. Desde o início a
Igreja sentiu, no meio de si, dificuldades na vida de
comunidade. Onde houver homens, haverá dificuldades de
convivência. Mas, por isso mesmo, essas dificuldades hão-de
ser resolvidas humanamente, e sempre à luz de Deus, que é
como quem diz, à luz da caridade de Cristo, sempre em
ordem à unidade, e à construção no amor, nunca à destruição.
É então, na unidade, que a comunidade se tornará a morada
do Senhor, onde os homens O poderão encontrar.
(Secretariado Nacional de liturgia)

LEITURAS
I Leitura - Ez 33, 7-9
Responsório - Sal 94 (95), 1-2. 6-7. 8-9
II Leitura - Rom 13, 8-10
Evangelho - Mt 18, 15-20

InfoParóquia

Que Ela, Mãe doce e solícita de todos os necessitados, lhes obtenha a
bênção do Senhor! Sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem
roubaram o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o
futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um
passado, desça a bênção de Deus encarnada em Jesus Cristo: «O
Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor faça brilhar sobre ti a sua
face e te favoreça! O Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz».
O Papa interpela-nos (Homilia 13 de maio, Cova da Iria)
Nas suas Memórias (III, n. 6), a Irmã Lúcia dá a palavra à Jacinta que
beneficiara duma visão: «Não vês tanta estrada, tantos caminhos e
campos cheios de gente, a chorar com fome, e não tem nada para
comer? E o Santo Padre numa Igreja, diante do Imaculado Coração de
Maria, a rezar? E tanta gente a rezar com ele?»
Irmãos e irmãs (…) Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem
Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Sob o seu manto, não se
perdem; dos seus braços, virá a esperança e a paz que necessitam e
que suplico para todos os meus irmãos no Batismo e em humanidade,
de modo especial para os doentes e pessoas com deficiência, os
presos e desempregados, os pobres e abandonados. Queridos irmãos,
rezamos a Deus com a esperança de que nos escutem os homens; e
dirigimo-nos aos homens com a certeza de que nos vale Deus.

Peregrinos com Maria- etapa 2
Esta semana prosseguimos a caminhada paroquial, em etapas,
a propósito do Centenário de Fátima, meditando sobre a
aparição de Nossa Senhora em julho aos Pastorinhos.
Juntamos-lhe palavras inspiradoras do Papa em Fátima.

Também nós…

Da Terceira Aparição – 13 de julho 1917, Cova da Iria

Inscrições para a catequese

“Quero que continuem a rezar o terço todos os dias, em
honra de Nossa senhora do Rosário, para obter a paz do
mundo e o fim da guerra.”
«– Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres
pecadores; para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a
devoção a Meu Imaculado Coração. Se fizerem o que Eu vos
disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai
acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, …,
começará outra pior. Quando virdes …uma luz desconhecida,
sabei que é o grande sinal…da guerra, da fome e das
perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para a impedir virei
pedir a consagração …a meu Imaculado Coração e a
comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a
meus pedidos …terão paz. Senão, haverá guerras e
perseguições à igreja; os bons serão martirizados, o Santo
Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas,
por fim o meu imaculado coração triunfará. Será concedido
ao mundo algum tempo de paz. “.

As inscrições para a catequese, terão lugar no próximo dia 17 de
Setembro, às 10:00, na Igreja Paroquial.

O Papa diz-nos (Saudação inicial 12 de maio, Cova da
Iria)
Sinto que Jesus vos confiou a mim e, a todos, abraço e confio
a Jesus, «principalmente os que mais precisarem» - como
Nossa Senhora nos ensinou a rezar (Aparição de julho).

Rezemos pelo Santo Padre e pelos cristãos perseguidos. Este mês,
confiemos também a Maria os que sofrem, em especial as vítimas dos
incêndios recentes.

Mercado da Bagageira
No próximo dia 17 de Setembro, terá lugar no Mercado da Vila, em
Cascais, a 5ª edição do mercado da bagageira com o propósito de
ajudar as famílias mais carenciadas do nosso Concelho.
Para além de visitar o mercado, pode também reservar o seu lugar
como vendedor através do email: mercadodabagageira@gmail.com.

Para Refletir
Uma história sobre o céu e o inferno
Deus, numa atitude pouco comum, convidou um Pastor e um
Padre para conhecerem o céu e o inferno. Ao abrirem a
porta do inferno, viram centenas de pessoas sentadas à volta
de uma mesa enorme. No centro da mesa, viam-se os
manjares mais requintados que qualquer pessoa pudesse
imaginar e, embora todos tivessem uma colher para chegar
ao prato central, estavam mortos de fome! O problema era
que as colheres tinham o dobro do comprimento dos seus
braços e estavam presas às suas mãos. Assim, todos podiam
servir-se, mas ninguém conseguia levar a comida à boca. A
situação era deveras desesperada e ouviam-se gritos de dor
e sofrimento.
Entraram numa sala idêntica à primeira, onde se depararam
com o mesmo cenário; as pessoas à volta de uma mesa e,
para surpresa dos dois, as mesmas colheres de cabo
comprido, que alcançavam o prato central, mas não podiam
alcançar a boca. Mas a grande diferença é que todos estavam
saciados. O Pastor e o Padre questionaram-se? - Eu não
compreendo - disse o Padre - por que é que aqui as pessoas
estão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se é
tudo igual, inclusive as colheres com cabos compridos…
- Sim, como é que isso é possível? - Completou o Pastor.
Deus sorriu e respondeu:- Ainda não compreenderam? Aqui, no céu, ninguém morre de fome, porque os meus
servos aprenderam a dar comida uns aos outros.
(Fonte:abrigodossabios-paulo.blogspot.com)

Para Rezar
Venho a Ti, Jesus, para que me toques antes que eu comece
o meu dia.
Que os Teus olhos repousem um instante nos meus.
Deixa-me levar ao meu lugar de trabalho a certeza da Tua
amizade.
Enche o meu espírito para que possa suportar o deserto e o
ruído.
Que o Teu esplendor bendito atinja os meus pensamentos.
E dá-me força para a dar àqueles que precisam de mim.
(Madre Teresa de Calcutá)

CONTACTOS - TEL.: 214 847 480

Os anos letivos que começam
Gosto de pensar, Senhor, que não são apenas os anos lectivos
que começam, mas somos nós. É dentro da nossa vida que
conjugamos começos e recomeços, reencontros e descobertas...
É dentro da nossa vida que as folhas são mais brancas, essas
folhas onde anualmente escrevemos «lição nº 1». A aventura do
saber faz sentido se ajuda, se interroga, se aprofunda a nossa
maior aventura que é aquele do ser.
(José Tolentino Mendonça)

Sugestão da semana
Leitura: “O Sopro da Vida Interior” (A oração como
experiência de misericórdia)”
Autores: Joan Chittister
Editora: Paulinas, 2012
Sinopse: Joan Chittister, de quem Paulinas Editora já publicou
“A Dádiva dos Anos”, é uma freira beneditina norte-americana e,
hoje, é um nome incontornável no campo da espiritualidade
cristã. Toda a sua obra é o eco de uma voz corajosa e clara,
indicando o caminho para Deus, em todos os aspetos da vida e,
especialmente, através da oração.
Do Prefácio do livro:
Diz-se que estes duros tempos de crise económica, em que
vemos todos os dias tombar o modelo que identificava a
felicidade com o poder de compra (ou com a sua ilusão),
constituem uma oportunidade para a redescoberta do espiritual.
Pode bem ser. Mas, no lugar de um ídolo, não podemos colocar
outro. A vida espiritual não é um oculta-vazios ou um alívio
emocional para sociedades à beira de um ataque de nervos. É
uma aventura maior, que nos radica na verdade nua do homem e
na verdade de Deus.
Os leitores deste livro encontrarão uma cumplicidade preciosa
em Joan Chittister que, neste momento, talvez seja ainda uma
quase desconhecida para o nosso contexto de língua portuguesa
(….).
Chittister certamente tornar-se-á uma inspiração e um apoio
para a procura espiritual de tantos de nós como, no seu tempo,
foi Thomas Merton ou, mais recentemente, Henri Nouwen.
(José Tolentino Mendonça)

Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org - igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais - paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Horários das Missas:

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

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

Pelas nossas paróquias, para que, animadas pelo espírito missionário,
sejam lugares de comunicação da fé e testemunho de caridade.

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)

⇒ DESAFIOS PARA O MÊS
– Ter como intenção, na Eucaristia dominical, as necessidades da
paróquia e os seus desafios.
– Proporcionar espaços de reflexão sobre o testemunho eficaz dos
membros da paróquia, a nível das obras de misericórdia que se podem
fazer.

– Refletir sobre a adequação das oportunidades de formação na fé que
a paróquia proporciona, em especial na catequese de adultos, jovens e
crianças.

