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Palavra Inicial
«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar
outro?»
O sonho de Isaías, descrito na primeira leitura, aparece nesta
leitura realizado por Jesus. É Ele que, finalmente, vem
anunciar a Boa Nova do seu mistério pascal, em que todos
somos chamados a participar. Assim, o fim dos tempos e a
sua última vinda já está, em certo modo, a realizar-se. Mas é
preciso aguardar, na fidelidade e na vigilância, que ela se
realize completamente.

InfoParóquia
Noite de oração das Equipas de Jovens
No próximo dia 15 de Dezembro, o Pe. Hugo Gonçalves irá
coordenar mais uma noite de oração das nossas equipas de
jovens. Será na Igreja Paroquial, às 21:30.

Cabazes de Natal
Com os donativos de toda a Paróquia estão a ser preparados
815 cabazes de Natal (dados provisórios) para distribuir pelas
pessoas mais necessitadas da nossa comunidade. Todas as
crianças destas famílias receberão também u presente de
Natal. Os cabazes serão entregues esta semana às
instituições parceiras que os farão chegar às famílias a tempo
da ceia de Natal.
Em nome dos amigos à mão e de todas as famílias
beneficiárias, aqui fica um sentido e profundo Obrigado a
todos os que colaboraram na entrega de alimentos e
brinquedos e também na operação logística desta campanha.

InfoIgreja
Constituição Sinodal
O Sr. cardeal-patriarca de Lisboa apresentou, no passado dia
8 de Dezembro, no Mosteiro dos Jerónimos, a Constituição
Sinodal, que encerrou a assembleia consultiva convocada em
2014 e que reúne o trabalho realizado ao longo de dois anos
e meio, sobre a exortação apostólica, ‘A Alegria do
Evangelho’.
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Nessa apresentação, D. Manuel Clemente sublinhou que o
documento deixa a proposta para comunidades cristãs mais
viradas para fora, convidando-nos a “estar mais presentes”,
sobretudo “onde dói” e referindo, a título de exemplo,
problemas ligados ao desemprego e falta de perspectivas dos
jovens, idosos e reformados, os doentes; a reinserção dos
presos; ou o acolhimento dos refugiados e migrantes. “Tudo
isto são fronteiras em que, passe o termo, quem é cristão,
cristã, está lá”, precisou.
D. Manuel Clemente referiu também que a realidade do
Patriarcado de Lisboa, exige o anúncio de fé de todos os
católicos e uma reflexão sobre o que deve ser melhorado.
Nessa linha, o documento lança propostas para uma
“renovação eclesial”, assente em sete “opções” centrais:
santidade, missão, comunidade, iniciação cristã, família,
vocação e sinodalidade.
E porque o caminho é feito para fora, elencam-se também
oito critérios de “discernimento e acção eclesial”, entre os
quais o da “inclusão”, especialmente dos que “vivem nas
mais diversas periferias existenciais e geográficas, para que
sintam a comunidade cristã como a sua casa”.
Neste contexto, as famílias têm um papel relevante na Igreja
e na sociedade, propondo-se que as acções pastorais
procurem dar uma resposta à “complexidade da realidade
familiar nas suas diferentes expressões e etapas” e que
saibam valorizar novas formas de questionamento e de
busca espiritual, promovendo a leitura e o estudo da Bíblia.
Somos, pois, desafiados a “comunicar de forma
compreensível, a adoptar novas linguagens”, e a “suscitar
uma cultura missionária e vocacional”.
Em mensagem enviada ao Patriarcado de Lisboa, o Papa
elogiou o desenvolvimento da Assembleia Sinodal e o
trabalho de todos os que “estudaram e rezaram” os vários
capítulos da exortação ‘A Alegria do Evangelho’, com o lema
do “sonho missionário de chegar a todos”, pedindo que as
comunidades católicas de Lisboa vão ao “encontro de todas
as pessoas e situações que esperam o anúncio do Evangelho
de Cristo”, continuando o “assinalável esforço missionário”
da cidade ao longo dos últimos séculos.
O texto integral da Constituição Sinodal está publicado no
site da Paróquia e na nossa página de facebook, para
consulta de todos.

Para Refletir

Caminhada do Advento

O mundo novo do amor verdadeiro
Não podemos adotar uma nova maneira de ser senão à custa
do «luto» de muitos dos nossos comportamentos naturais, de
uma espécie de agonia. No entanto, uma vez transporta a
«porta estreita» da conversão da mentalidade, o universo ao
qual acedemos é esplêndido: é o Reino, o mundo onde o amor
é a única lei, um paraíso de gratuidade onde o amor pode
permutar-se sem limites, dar-se e receber-se sem restrições,
onde já não há «direitos» nem «deveres», nada a defender nem
nada a conquistar, nenhuma oposição entre o «teu» e o
«meu», onde o coração se dilata ao infinito.
Neste mundo novo, reina o amor, um amor terrivelmente
exigente (pois quer tudo: enquanto não amarmos totalmente,
não amamos de verdade), mas soberanamente livre, pois não
tem’’outra’’lei’’senão’’ele’’próprio.
(Jacques Philippe, em "A Liberdade Interior")

Para Rezar
Oração para o tempo de Advento
Jesus
Vem com a Tua Paz visitar o mundo inteiro.
Vem com a Tua Ternura habitar nas nossas casas.
Abre os nossos olhos para Te vermos naqueles que nos estão
próximos
E Te amarmos quando os amamos.
Abre o nosso coração para não esquecermos
Aqueles que estão longe
E para partilharmos com aqueles que mais precisam.

A fé não afasta do mundo, nem é alheia ao esforço concreto
dos nossos contemporâneos. Sem um amor fiável, nada
poderia manter verdadeiramente unidos os homens: a
unidade entre eles seria concebível apenas enquanto fundada
sobre a utilidade, a conjugação dos interesses, o medo, mas
não sobre a beleza de viverem juntos, nem sobre a alegria
que a simples presença do outro pode gerar.
Papa Francisco em “Lumen fidei”

Despertar para a Alegria e para a Esperança
«Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o digo: Alegraivos! Que a vossa bondade seja conhecida por todos. O
Senhor está próximo.» Filip. 4, 4-5
Esta é a terceira semana do Advento. Celebramos o
domingo da alegria. Sim, o cristão não é contente, é alegre.
O homem cristão não se pode contentar com algo
pequeno, com algo finito. O ser humano é criado para o
alto, para o infinito, para a eternidade. Pois bem, o homem
deve-se sentir nascido a cada dia para a mais alta dimensão
humana e espiritual do seu Ser, que só reconhece a maior
amplitude da sua Existência, em Jesus, a Quem esperamos.
Perguntei ao Advento...
Perguntei ao Advento que palavras diria a um coração
abandonado e ferido… e ele falou-me de esperança. De
uma esperança que resiste a todos os malfeitores e devolve
à vida o encantamento e a liberdade. Perguntei ao Advento
por um remédio para os olhares cinzentos, por um elixir
para os ritmos apressados e as vítimas do “sem tempo”…
e ele falou-me de uma espera. Uma espera para não mutilar
a vida e serenar as ousadias sem fecundidade e todas as
pressas e incapacidades de silêncio. Perguntei ao Advento
por uma luz que incendiasse os corações mais frios, que
tecesse nas fibras do ser profundo uma aurora luminosa…
e ele mostrou-me o mistério da Luz.

Sugestão da semana
Leitura: “Advento e Natal para crentes e não-crentes”
Autores: Isabel Figueiredo, Jorge Reis-Sá
Editora: Paulus Editora, novembro de 2016

Sinopse: Continuando a coleção «Para Crentes e NãoCrentes», este livro apresenta meditações escritas por Isabel
Figueiredo e Jorge Reis-Sá para cada domingo do Advento e
Natal. Um escreve para quem crê, dando pistas de ações
concretas no final de cada reflexão. O outro reflete sobre a
vida, o amor, a família, a paternidade, a maternidade, o futuro
partindo dos textos para este tempo de Advento e Natal.
“O Natal é a espera que acontece. Foi longa a espera, cheia de
palavras e de gestos. Cheia de inquietações e desejos, de vidas e de
mortes. Mas a estrela que anunciou a paz brilhou na escuridão de
todas as noites, resplandeceu na vida dos pobres, na distância dos
ricos, na fidelidade dos ignorantes e dos sábios. A Espera
aconteceu e é tempo de adorar o Menino.” (Isabel Figueiredo em
“Advento e Natal para crentes e não-crentes”)

Horários das Missas:

Intenções do Papa Francisco para este mês

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

⇒ UNIVERSAL

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)

O fim dos meninos-soldados
Para que seja eliminada em todo o mundo a praga dos
meninos-soldados.

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Redescobrir o Evangelho na Europa
Para que os povos europeus redescubram a beleza, a bondade
e a verdade do Evangelho, que dá alegria e esperança à vida.

