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Palavra Inicial
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»
Jesus vai deixar visivelmente os seus, a quem o mundo há-de
perseguir. Procura, por isso, incutir-lhes coragem e esperança.
Ele parte, mas vai para o Pai. Os seus discípulos têm todos lá
também o seu lugar. A Igreja seguirá o seu Senhor. Ele mesmo
é o caminho, não só pelo que ensina, mas pelo que Ele mesmo
é. Ele é a verdade e vida. Mas os seus discípulos, agora ainda
mais profundamente unidos a Ele, hão-de continuar no mundo
a sua presença e a sua acção, agora na Igreja, enviada ao
mundo, sob a acção do Espírito Santo.
Secretariado nacional de Liturgia

Leituras
LAct 6, 1-7; Sal 33 (34), 1-2. 4-5. 18-19
L 2 1 Pedro 2, 4-9
Ev Jo 14, 1-12

InfoParóquia
Imagem de Nossa Senhora oferecida pela Paróquia de
Cascais à diocese de Erbil.
Foi com muita alegria que soubemos que chegou ao Iraque a
imagem de Nossa Senhora de Fátima que foi oferecida pela
nossa Paróquia e benzida pelo Sr. Patriarca na Missa dos
Pastorinhos. A imagem chegou à diocese de Erbil ainda a
tempo do dia 13 de Maio. Que Nossa Senhora abençoe os
nossos irmãos.
Noite de Oração
No dia 18 de Maio, haverá noite de oração das equipas de
jovens de Nossa Senhora. Será às 21:30, na Igreja Paroquial,
com a orientação do Pe. Hugo Gonçalves.
Concerto de Páscoa em tempo Mariano
Neste Domingo, 14 de Maio, às 17:00, haverá um concerto na
Igreja dos Navegantes, interpretado pelo Coro de Nossa
Senhora dos Remédios, com a Direcção de Isabel Hayden e
Luís Simões Coelho no órgão.
Obras nas Capelas mortuárias
As capelas mortuárias da nossa Paróquia encontravam-se com
algum desgaste e já não ofereciam as condições que
potencialmente teriam. Não havia muito espaço para as
pessoas que participavam no velório dos seus entes queridos,
o espaço envolvente (espaços verdes e estacionamento não
estavam suficientemente aproveitados).
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
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Porque é um espaço aberto a toda a comunidade de Cascais, a
Câmara Municipal de Cascais (CMC) disponibilizou-se a
comparticipar disponibilizou-se a comparticipar nas obras por
isso, em pleno tempo pascal do ano do Centenário das
Aparições avançamos para tornar as capelas mortuárias da
Paróquia de Cascais num espaço acolhedor, de fé e anúncio da
Ressurreição.
Manteremos a estrutura existente e construiremos novos
espaços de apoio (sala de estar, hall interno mais amplo,
instalações sanitárias, sacristia, sala técnica e jardins interiores
com acesso a partir de cada uma das capelas.
A previsão para conclusão das obras será o final do mês de
Julho.
Confiamo-nos à protecção da nossa Mãe do Céu.

InfoIgreja
A mensagem do Papa Francisco ao Povo Português.
Poucos dias antes da sua chegada a Portugal, o Papa Francisco
enviou ao Povo português uma mensagem gravada em vídeo,
carregada de ternura, esperança e expectativa pela peregrinação
a Fátima. O vídeo está disponível na nossa página de Facebook e
no site da Paróquia e deixamos aqui um excerto dessas palavras:
Preciso de vos ter comigo; preciso da vossa união (física ou
espiritual, importante é que seja do coração) para o meu buquê
de flores, a minha «rosa de ouro». Formando nós «um só
coração e uma só alma» (cf. At 4, 32), entregar-vos-ei todos a
Nossa Senhora, pedindo-Lhe para segredar a cada um: «O meu
Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te
conduzirá até Deus» (Aparição de Junho de 1917).
«Com Maria, peregrino na esperança e na paz»: assim reza o
lema desta nossa peregrinação, sendo todo ele um programa de
conversão. Para esse momento abençoado que culmina um
centenário de momentos abençoados, alegra-me saber que vos
estais a preparar com intensa oração, esta alarga o nosso
coração e prepara-o para receber os dons de Deus.
(…) A oração ilumina os meus olhos para saber olhar os outros
como Deus os vê, para amar os outros como Ele os ama.
No seu nome, venho até vós na alegria de partilhar convosco o
Evangelho da esperança e da paz. O Senhor vos abençoe e a
Virgem Mãe vos proteja!

As aparições de Fátima – Sétima aparição de Nossa
Senhora aos Pastorinhos

Para Refletir

Local: Cova da Iria - 15 de junho de 1921

O amor enquanto atualização da fé
Graças à presença do próximo na nossa vida, o quotidiano
converte-se num desafio à nossa fé, pois é ela que nos permite
olhar o mundo como se fosse com os olhos de Cristo e
descortinar a presença de Deus oculta na outra pessoa.
A fé “atua pelo amor” (Gl. 5,6) e no amor encontra a sua plena
vida e convida à convivência, à “comunhão” com Deus e com
os irmãos. Deus revela-nos o Seu amor – agápê – que nós
recebemos pela fé, para em seguida o transbordarmos aos
outros. Dirá João Paulo II que, no amor, o abandono de nós
próprios a Deus adquire o seu verdadeiro carácter e a
dimensão de dom recíproco.
(Tadeusz Dajczer em “Meditações sobre a Fé”)

Para Rezar
A simplicidade de Deus
Acho que percebo, Senhor. Não é apenas aquilo que é devido
que Tu nos pedes. O respeito, o cuidado e a boa vontade que
devemos aos outros, isso já está assente. Aquilo de que somos
responsáveis, o que é conveniente, esperado, mesmo o que é
justo, não são essas as Tuas expectativas a nosso respeito.
Definitivamente, o Céu não é uma condecoração por bom
comportamento. Não te satisfaz que tenhamos a sabedoria de
retribuir, mas a ousadia do dom inesperado, da oferta
imerecida. Não só o respeito, mas também o empenho e a
generosidade. Não só a cordialidade educada, mas a alegria
evangélica e o seu excesso. No fundo, desejas que também
nós actuemos por graça, pois só a gratuidade introduz no
intrincado da história a simplicidade de Deus.
(José Tolentino Mendonça em “Um Deus Que Dança”)

«Com Maria, onde quer que vás/ Sê peregrino da esperança e
da paz/
Com Maria, tu sabes que estás/ No caminho da esperança e da
paz/
Sei que Maria nos abre caminhos/A certeza de não estarmos
sozinhos/
Quando pesava a noite sem fim/Seu olhar acendeu Deus em
mim.»
(Em “Hino da Visita do Papa a Fátima em Maio de 2017”- Letra de José
Tolentino Mendonça)

Horários das Missas:

Contexto: Véspera da partida de Lúcia para o asilo do Vilar
D. José encontrou-se pela primeira vez com Lúcia por volta de
1920-1921 e interrogou-a acerca dos acontecimentos. Propôslhe deixar Fátima para ir para o Porto, porque lá ainda não era
conhecida.
Do diário da Irmã Lúcia:
«De novo, em Fátima, guardei inviolável o meu segredo. Mas a
alegria que senti ao despedir-me do Senhor Bispo, durou pouco
tempo. Lembrava-me dos meus familiares, da casa paterna, da
Cova da Iria, Cabeço, Valinhos, do poço… e agora deixar tudo,
assim, de uma vez para sempre? Para ir não sei bem para
onde…? Disse ao Sr. Bispo que sim, mas agora vou dizer-lhe
que me arrependi e que para aí não quero ir.»
Estava nesta luta, quando foi à Cova da Iria:
«Assim solícita, mais uma vez desceste à terra, e foi então que
senti a Tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro; levantei
o olhar e vi-Te, eras Tu, a Mãe bendita a dar-me a mão e a
indicar-me o caminho; os Teus lábios descerraram-se e o doce
timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma: "Aqui
estou pela sétima vez, vai, segue o caminho por onde o Senhor
Bispo te quiser levar, essa é a vontade de Deus."
Repeti então o meu "sim", agora bem mais consciente do que, o
do dia 13 de Maio de 1917 e enquanto de novo Te elevavas ao
Céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série
de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas quatro
anos, ali me tinha sido dado contemplar.»
Em “Boletim Bem-aventurados Francisco e Jacinta”- Janeiro-Março 2006.da
Hora – Matosinhos)

Sugestão da semana
Filme: “Fátima Altar do Mundo (documentário de 2010)
Sinopse: Filme documentário de cerca de 50 minutos sobre as
aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhas da Cova da Iria em
Fátima e o impacto crescente que foram tendo em todo o
mundo.
Obs. Ver online em www.salverainha.com.br
www.catedralfilmes.com.br

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

Intenções do Papa Francisco para este mês

8:30h). Adoração Eucaristica: 5ª feira das 15 às 19:30h. Mês de 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 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)

⇒ 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.

