Folha
Informativa
Domingo XXXIII
do tempo comum
13 de Novembro de 2016 | Nº 202 - semanal

Palavra Inicial
“Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas”

Jesus anuncia a ruína de Jerusalém, e previne os seus
discípulos contra os falsos profetas, os falsos rebates com
que muitos os pretendiam arrastar. Anuncia-lhes que eles
terão certamente muito a sofrer, mas promete-lhes a sua
assistência até ao fim e será no fim que se encontrará a
plenitude da salvação?
In Secretariado Nacional de Liturgia

InfoParóquia
Arcebispo de Erbil e Irmã Guadalupe na Vigararia
de Cascais
Na sequência da campanha de apoio à Clínica de Erbil,
lançada no âmbito do ano da Misericórdia em setembro
passado, o responsável por esse projeto - D. Bashar Warda,
arcebispo de Erbil, norte do Iraque - vem a Cascais celebrar a
eucaristia, no próximo dia 20 de Novembro, às 11.00 (a
missa será transmitida pela TVI).
D. Bashar Warda vem dar o testemunho destas comunidades
cristãs perseguidas pela guerra e pelo fundamentalismo
islâmico e agradecer a oração e o apoio de todos.
A Clinica de Erbil é um projeto apoiado pela Fundação Ajuda
à Igreja que Sofre (AIS), designadamente, através de ajuda
financeira e da oração aos cristãos perseguidos em todo o
mundo.
D. Bashar Warda estará em Lisboa juntamente com a Irmã
Guadalupe, uma religiosa do Instituto do Verbo Encarnado,
que vive em Aleppo, na Síria. A Irmã Guadalupe tem um
testemunho incrível e arrepiante do que se passa nesta cidade
síria que esteve mais de um ano cercada pelos radicais
islâmicos, onde foram mortas milhares de pessoas e que está
agora completamente destruída e abandonada. Ela fala dos
bombardeamentos, da fome, da sede, dos massacres, das
decapitações diárias e, principalmente, da fé dos cristãos que,
quanto mais sofrem, mais rezam.
Os dois estarão presentes numa vigília de oração e
testemunho no dia 19 de Novembro, sábado, às 17.00 na
Igreja de Santo António do Estoril. A entrada é aberta a
todos.

Sacramentos de iniciação cristã
Começa no próximo domingo, dia 20, a preparação de adultos
para os sacramentos de iniciação cristã: batismo e crisma. A
primeira sessão de preparação será às 17h30 na Igreja
Paroquial. As sessões serão sempre neste horário ao longo
das semanas.
Aos interessados basta apenas comparecer neste local neste
horário.
Cabazes’de’Natal
Prossegue a recolha de alimentos para a composição dos
cabazes de Natal. Depois da recolha de enlatados e de feijão e
grão, na próxima semana iremos recolher arroz, massa e
azeite. Obrigado a todos os que já contribuíram para
alimentar este cabaz!
Venda’de’Natal
Vai decorrer no domingo, dia 27, a venda de Natal da
Paróquia, que este ano se realizará na Cidadela (antigo
quartel). Será uma boa oportunidade para adiantar algumas
compras de Natal a preços muito acessíveis. Aberta das
10:00h às 18:00h, terá algumas novidades, como por
exemplo, pinturas faciais para as crianças.
Musical Partimos Somos Vamos
Estreia já no próximo fim de semana, o musical "Partimos
Somos Vamos", que assinala os 300 anos do Patriarcado
de Lisboa. As sessões são as seguintes, no Teatro Tivoli
BBVA, em Lisboa:
18’de’Novembro’-‘21h30
19´de’Novembro’-‘18h15’e’21h30
20´de´Novembro’-‘16h30’e’21h30
21 Novembro - 21h30

InfoIgreja
Vaticano - encerramento das Portas Santas.
No dia 13 de Novembro encerram as Portas Santas nas
Basílicas de Roma e nas dioceses e uma semana depois, a 20
será a vez do encerramento da Porta Santa da Basílica de São
Pedro que marca a conclusão do 29.º Jubileu da história da
Igreja Católica, na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Para Refletir

Jubileu da Misericórdia

A nossa missão no mundo
Como cristão, interpreto a minha missão no mundo da
seguinte forma: Deus - tal como Romano Guardini disse,
certa vez - pronunciou sobre mim uma palavra original que
pensou apenas para mim. Diria que se trata de uma palavrapasse´que´só´serve´para´mim. A minha missão consiste em
deixar que essa palavra única de Deus, que em mim
encarnou, se torne percetível neste mundo. Posso dizer que
gostaria de deixar neste mundo a minha marca de vida
muito pessoal. Gostaria de voltar a irradiar neste mundo
aquilo que Deus colocou em mim. Mas, o que é afinal, a
minha marca de vida? Reconheço-a quando escuto o que
existe dentro de mim e sinto que sou consistente. E
reconheço-a quando me reconcilio com a minha história
de’’vida. Muitas vezes, é precisamente nas minhas lesões
espirituais que consigo descobrir a marca que posso deixar
neste mundo. No lugar onde me sinto magoado, também
me abro ao meu verdadeiro ser, à palavra única que Deus
pronunciou em mim.
(Anselm Grün em "O Livro das Respostas")

A mobilidade descendente
A vida de compaixão é a vida da mobilidade descendente!
Numa sociedade em que a mobilidade ascendente é a norma, a
mobilidade descendente não só não é encorajada como
inclusivamente é considerada imprudente, pouco saudável,
senão mesmo completamente estúpida. Quem será que
escolhe livremente um emprego mal pago quando lhe é
oferecido um outro bem pago? Quem será que escolhe a
pobreza quando a riqueza está ao seu alcance? Quem será que
escolhe um lugar escondido quando há um lugar na ribalta da
vida? Quem será que opta por viver por uma única pessoa
com graves carências quando poderia ajudar muitos ao mesmo
tempo? Quem será que escolhe retirar-se para um lugar de
solidão e oração quando há tantas exigências urgentes em toda
a parte? (….)
Esta é a via da mobilidade descendente, a via descendente de
Jesus. É a via que leva aos pobres, aos que sofrem, aos
marginalizados, aos prisioneiros, aos refugiados, aos que estão
sós, aos esfomeados, aos moribundos, aos torturados, aos
sem-teto - a todos os que pedem compaixão. O que é que
eles têm a oferecer em troca? Nem sucesso, nem
popularidade, nem poder, mas a alegria e a paz dos filhos de
Deus.
(Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura –“Paisagens”)

Para Rezar
A´estrada´da´liberdade
Ó meu Deus, Vós e somente Vós tudo sabeis.
Acredito também que Vós sabeis o que é melhor para mim.
Acredito que Vós me amais mais do que eu mesmo, que
tudo sabeis nos Vossos desígnios e que sois omnipotente na
Vossa proteção. Agradeço-Vos de todo o coração por me
terdes resgatado da minha própria proteção e por me
terdes dito para me entregar nas Vossas mãos. Não poderia
desejar nada melhor do que ser o Vosso fardo e não o meu.
Ó Deus, pela Vossa graça, quero seguir-Vos sempre para
onde fordes. Não me quero precipitar aos caminhos que
designastes para mim. Quero esperar por Vós, quero
esperar pela Vossa orientação. E quando isso conseguir,
quero’’agir’’com´´simplicidade´´e´´sem´´medo.
Prometo que não quero ficar impaciente se algum dia me
deixardes nas trevas e na confusão, nem quero reclamar ou
ficar zangado se recair sobre mim o infortúnio ou o medo.
Ámen.
(Beato John Henry Newman)
“Os santos descobriram o segredo da verdadeira felicidade, que
mora no fundo da alma e tem a sua fonte no Amor de Deus.”
(Papa Francisvo, @Pontifex pt, 1 nov)

Sugestão da semana
Espetáculo musical – “Partimos. Vamos. Somos.” (Tivoli BBVA –
Lisboa)
Texto - Padre Hugo Gonçalves
Encenação - Matilde Trocado
Elenco - Jovens provenientes de diferentes paróquias e
movimentos do Patriarcado de Lisboa.
Mais do que três palavras, indicam uma vida plena, como realmente
acontece. Só é, quem "parte", de corpo e alma parte, e assim
mesmo acontece. Como queremos para nós e para todos.
Trezentos anos de Patriarcado em Lisboa aludem ao que se chegou
a ser porque antes se partira. Já de trás, como os que aqui tinham
chegado tantos séculos antes com o Evangelho de Cristo. Como os
que se têm acrescentado de 1716 para 2016. E os que hão de partir
também, mesmo que fiquem onde estão, na viagem e torna viagem
que o nosso mundo proporciona e reclama. Às vezes até bem
perto, para que ninguém fique sem terra. Venham ver a viagem em
toada musical. Venham ser com os que foram, para acontecerem
sempre mais agora.” Manuel, Cardeal-Patriarca de Lisboa

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

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

