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Palavra Inicial
«Foi dito aos antigos... Eu, porém, digo-vos»
Jesus veio a este mundo, e não desfez a Lei antiga, mas levou-a
à perfeição, ensinando a entender o seu sentido profundo e a
observá-la no íntimo do coração, no espírito e não apenas na
letra. Por isso, o cristianismo, que tem as suas leis como todas
as comunidades humanas, coloca a exigência profunda no
amor, do qual as regras de vida são a expressão concreta e
visível. O cristianismo tem, por isso, uma moral, mas não se
reduz a uma lei moral.

InfoParóquia

InfoIgreja
2ª Jornada Diocesana de comunicação
Em tempo pós sinodal, o Departamento de Comunicação do
Patriarcado de Lisboa organiza a segunda Jornada Diocesana da
Comunicação, no próximo dia 18 de Fevereiro, em Torres
Vedras.
Respondendo aos desafios enunciados na Constituição Sinodal
de Lisboa, esta iniciativa destina-se a todos os agentes desta
pastoral que desenvolvem os seus trabalhos nas Paróquias,
Institutos Religiosos, Movimentos, grupos ou associações e visa
fornecer um contributo importante para uma melhor
comunicação da fé.

A ajuda à Paróquia de Ribeira Afonso, em São Tomé e
Príncipe.
Mensagem do Papa Francisco no dia do Doente

Seguiu esta semana para a paróquia de Ribeira Afonso, em São
Tomé e Príncipe, um contentor carregado de bens e artigos
que ajudarão à concretização de vários projectos de
desenvolvimento local, entre os quais, uma creche e uma sala
de´´costura.
Esta, é uma iniciativa da Associação Cultursol, em parceria com
as entidades locais, e que a Paróquia de Cascais tem vindo a
apoiar através dos Amigos à Mão. Em Junho passado, no âmbito
da campanha do Ano da Misericórdia, foram doados outros
artigos que ajudaram à montagem e manutenção da nova
creche. Seguiram, agora, neste contentor: toalhas, babetes,
panelas, taças, pratos, copos e talheres, saladeiras, Legos,
máquina de costura, colchão, cadernos e canetas e bonecas.
Para agradecer o apoio da Paróquia e dar a conhecer melhor
estes projectos, estará esta semana na nossa comunidade o
Pároco de Ribeira Grande, o Pe. João.

A propósito da celebração do 25º Dia Mundial do Doente que
a Igreja Católica assinala a 11 de Fevereiro, o Papa apelou à
“sensibilidade” de todos face aos dramas dos doentes, em
particular nas situações “mais graves” e de solidão. “Que esta
jornada suscite em nós a sensibilidade e o desejo de levar ajuda
material e espiritual aos doentes que vivem entre nós”, apelou
o Papa, convidando todos os católicos a rezar pelos doentes,
“especialmente os mais graves e os mais sós”, bem como por
todos os que cuidam daqueles.

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de
2017
Foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para a próxima
Quaresma, na qual o Sumo Pontífice nos relembra que este é
um momento favorável à intensificação da vida espiritual e nos
convida a meditar, em três passos, sobre a parábola do homem
rico e do pobre Lázaro:
O outro é um dom - Lázaro ensina-nos que o outro é um
Celebração do dia dos Pastorinhos – 19 de Fevereiro –
dom, que um pobre à nossa porta não é um empecilho, mas
Missa.
um apelo à conversão, um convite a que abramos a porta do
nosso coração ao outro que é dom de Deus.
Relembramos que no próximo dia 19 de Fevereiro, a única O pecado cega-nos - A parábola fala-nos ainda de um homem
Missa que será celebrada em Cascais, será às 11:00h, no rico, apegado ao amor ao dinheiro que não é um instrumento
Hipódromo, e será presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca de de solidariedade mas que subjuga pela ganância; à vaidade da
Lisboa, D. Manuel Clemente.
aparência exterior que mascara apenas o vazio de dentro e à
soberba que o torna cego aos que o rodeiam.
A palavra é um dom – A parte mais importante da Parábola
desenrola-se após a morte, só aí, o homem rico é capaz de
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
compreender que a razão dos seus males está em nunca ter
escutado a palavra de Deus, que foi na distância de Deus que
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
ele aprendeu a desprezar o próximo, que quando nos
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
fechamos a Deus, fechamo-nos ao nosso irmão.
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
A mensagem completa do Papa para esta Quaresma, está
disponível no site da Paróquia e na nossa página de facebook.

Para Refletir
«O verdadeiro significado do amor»
Amar um ser é esperar nele para sempre. Amar um ser é não
o julgar; julgar um ser é identificá-lo com aquilo que dele se
conhece: -“Agora, conheço-te. Agora julgo-te. Sei aquilo que
vales...” - Isto representa matar um ser. Amar um ser é esperar
sempre dele algo de novo, algo de melhor. (….)
Cristo aguardava, esperava tudo de toda a gente. Fazia surgir,
ao Seu redor, vocações, amizades e generosidades; e todos os
que supunham conhecer de longa data aquelas personagens,
ficavam atónitos: “Como? Zaqueu tornou-se generoso? Maria
Madalena tornou-se pura e fiel? Tomé tornou-se crente?
Mateus, o publicano, feito Apóstolo? E todos esses pobres,
todos esses pecadores se transformaram em apóstolos e
santos? Como é possível?” - Alguém os tinha amado, tinha
acreditado neles.
Cristo foi ao encontro de cada um deles, dizendo: “Só porque
não foi amado o bastante é que se tornou assim mau. Se o
amassem mais, seria melhor. Se tivessem sido mais delicados,
mais generosos, mais afectuosos para com ele, ele teria
conseguido libertar-se daquela armadura, daquela carapaça de
que se revestiu para não sofrer tanto”...
(Louis Evely, em "Fraternidade e Evangelho")

Para Rezar
Ajuda-me, Senhor, a amar como Tu me amas e a compreender
como´´Tu´´me´´compreendes.
Ensina-me, Senhor, a aceitar os outros como Tu me aceitas,
respeitando-os como Tu me respeitas e suportando-os com a
paciência com queTu me suportas, com paciência infinita.
Ajuda-me, Senhor, a perdoar como Tu me perdoas e a fazer
pelos outros todo o bem que fazes por mim. Senhor, Tu que me
aceitas como eu sou, ajuda-me a ser o que Tu queres que eu
seja,´´Tua´´semelhança´´no´´amor.
Transforma o meu coração para que ele seja bom, justo, manso,
paciente, compreensivo, generoso, tolerante e cheio de
misericórdia, para que através do meu amor humano,
semelhante ao Teu, eu possa levar ao meu irmão a alegria, a paz,
o consolo, a esperança, o perdão e a salvação do Teu Amor
Divino. Ámen.
(Frei Anselmo Fracasso O.F.M.)

“É importante que, na nossa oração, nos ponhamos diante da
luz, do amor, e não perante um conjunto de leis”
(Paolo Scquizzato)

O amor exige a verdade
(…) O amor não pode ser reduzido a uma emoção efémera. É
verdade que estimula a nossa afectividade, mas, a fim de a abrir
para o amado e, assim, abrir o caminho que conduz longe do
egocentrismo e em direção à outra pessoa, a fim de construir
um relacionamento duradouro, pois o amor visa a união com o
amado. Aqui começamos a ver como o amor exige a verdade.
Só na medida em que o amor é fundamentado na verdade, pode
ser suportado ao longo do tempo, pode transcender o
momento passageiro e ser suficientemente sólido para
sustentar uma viagem compartilhada. Se o amor não está
vinculado à verdade, é uma presa de emoções inconstantes e
não pode resistir ao teste do tempo. Amor verdadeiro, por
outro lado, unifica todos os elementos da nossa pessoa e tornase uma nova luz que aponta o caminho para uma vida grande e
realizada. Sem a verdade, o amor é incapaz de estabelecer um
vínculo firme; não pode libertar o nosso ego isolado ou redimilo a partir do momento fugaz, a fim de criar a vida e dar frutos.
(Papa Francisco, em 'Lumen Fidei: A Luz da Fé')

Sugestão da semana
Filme: James Bond – SKYFALL – GB/EUA 2012 (Classificação:

M/12)
Realização: Sam Mendes
Intérpretes: Lou Daniel Craig, Judi Dench, Javier Barden, Ralfh

Fiennes
O que torna o filme tão interessante - James Bond dá-nos a
nítida sensação de que está lá sempre alguém a cuidar do nosso
mundo. James Bond, ele próprio, fez-se temporariamente passar
por morto mas ressurge do mundo dos mortos. Quando o vilão
lhe pergunta qual é o seu passatempo favorito, ele responde:
«Ressurreição!» Talvez seja isto exatamente o que podemos
aprender com os filmes de James Bond: - Levantar-se de novo e
de novo e, pura e simplesmente, nunca desistir.
(YOUCAT – Agenda de 2015)

«Sermos nós próprios é percebermos o caminho da
imperfeição. O que nos mata é essa perseguição da perfeição.
Não temos de ser perfeitos. Temos de ser inteiros. A
verdadeira perfeição é a de quem não tem pés e não desiste de
andar. Este não desistir de si é o essencial.»
(José Tolentino Mendonça)

Intenções do Papa Francisco para este mês
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 Lg. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

Por todos os que vivem em provação, sobretudo os pobres, os prófugos e os
marginalizados, para que encontrem acolhimento e conforto nas nossas
comunidades.
⇒ ESPECIAL
Rezemos pelas crianças que estão em perigo devido à interrupção da gravidez
e também pelas pessoas em fim de vida.
DESAFIOS PARA ESTE MÊS: num tempo em que se vivem tantos receios e
resistências ao acolhimento dos refugiados no nosso país, procurar ganhar
distância da propaganda que exclui e ganhar maior consciência dos dramas
humanos que estão por detrás destas migrações forçadas.– Acolher ou colaborar
com instituições que acolhem refugiados ou trabalham com os marginalizados da
sociedade.– Ao cruzar-se com algum pobre e marginalizado na rua, não o evitar
nem desviar o olhar, mas ser capaz de ver nele um filho de Deus e um irmão.

