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Palavra Inicial

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»
Um dos testemunhos que manifesta Jesus como o Messias é o de
João Baptista. Ele apresenta-O como o “Cordeiro de Deus”. O
símbolo do Cordeiro reúne duas passagens do Antigo Testamento,
aplicando-as a Jesus: a do “Servo de Deus” (I leit.), que carrega com
o pecado do mundo (Is 53, 7), e a do cordeiro pascal, que é
imolado para tirar o pecado do mundo. Uma e outra coisa o é o
Senhor. Descendo à água entre os pecadores, Ele humilha-Se,
assumindo a situação da nossa natureza de homens pecadores; uma
vez ungido pelo Espírito Santo, Ele torna-Se fonte desse mesmo
Espírito para todos os que são batizados em seu nome.

InfoIgreja

Diocese cria Serviço Pastoral a pessoas com
deficiência
A Diocese de Lisboa criou, no final de 2016, o novo serviço
Pastoral dedicado a pessoas com deficiência, cuja missão é a
promoção da inclusão e participação plena das pessoas com
deficiência na vida da Igreja.
A nova estrutura foi integrada no Departamento da Pastoral
Social da diocese e tem como objectivos, entre outros,
“contribuir para a eliminação do preconceito e das
barreiras, em relação à pessoa com deficiência,
especialmente em contexto eclesial”, “valorizar o
crescimento espiritual e o compromisso eclesial da pessoa
com deficiência” e “sensibilizar a pastoral diocesana, as
comunidades e os movimentos cristãos, na sua acção
pastoral, para a inclusão da pessoa com deficiência e suas
famílias”.
Papa Francisco – Migrantes e refugiados.
O Papa Francisco e a secção “Migrantes e Refugiados” do
Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral (Santa
Sé) lançaram uma campanha nas redes sociais tendo em
vista alertar para as condições das crianças e adolescentes
refugiados e vítimas de tráfico humano.

InfoParóquia

Noite de oração – Igreja Paroquial, 19 de Janeiro.

Terá lugar, na próxima 5ª feira, dia 19 de Janeiro, às 21:30, na Igreja
Paroquial, mais uma noite de oração das Equipas de Jovens de Nossa
Senhora, sob a orientação do Pe. Hugo Gonçalves. É só aparecer.
Catequese do Bom Pastor – curso de preparação.
Irá decorrer, na Igreja da Ressurreição, em Cascais, o nível 1 da
Catequese do Bom Pastor, que é um curso para catequistas
concebido para qualquer pessoa que queira dar Catequese a crianças
entre os 3 e os 6 anos e que é também a base para os três níveis
seguintes da Catequese do Bom Pastor.
O curso terá aulas, apresentações de aulas, sessões práticas e de
preparação de material e será leccionado em dois formatos com os
seguintes horários:
Curso 1 - horário pós-laboral: Sexta-feira (13.01) 18:00 - 20:00 Sábado
(14.01) 10:00 - 18:00 Domingo (15.01) 14:00 - 17:00 Quarta-feira (18.01)
19:00 - 21:00 *celebração litúrgica com curso 2 Sexta-feira (20.01) 18:00
- 20:00 Sábado (21.01) 10:00 - 18:00 Domingo (22.01) 14:00 - 17:00
Curso 2 - curso intensivo: Segunda-feira - Sexta-feira (16.01 - 20.01)
10:00 - 17:00 Quarta-feira (18.01) 19:00 - 21:00 *celebração litúrgica com
curso 1

A presidência desta secção é ocupada interinamente pelo
Papa, atenta a situação de emergência humana e a
importância deste tema que assume, para o Santo Padre,
contornos de um compromisso pessoal.
A mensagem do papa Francisco para o 103º dia mundial do
Migrante e Refugiado, celebrado pela Igreja Católica, neste
Domingo, intitula-se “Migrantes de menor idade, vulneráveis
e sem voz” e poderá consulta-la na nossa página de
Facebook ou no site da Paróquia.
O pontífice destaca “o dever de chamar a atenção” para a
realidade dos mais pequenos “especialmente os deixados
sozinhos”, pedindo a todos para cuidarem, de modo
particular, desta faixa da população migrante.

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

Para Refletir

O Baptismo do Senhor

O Batizado e a Trindade

O Batismo do Senhor encerra o sagrado Tempo do Natal. É
importante recordar que, na liturgia da Igreja, este Tempo
não é simplesmente a comemoração litúrgica do nascimento
de Jesus, mas é, sobretudo, a celebração memorial da
manifestação do Senhor na nossa natureza humana. Eis o
mistério que a Igreja celebra nas cinco festas (Natal, Sagrada
Família, Santa Maria Mãe de Deus, Epifania, Batismo do
Senhor): o Filho eterno do eterno Pai, Deus perfeito e
verdadeiro, fez-Se homem e assumiu a nossa carne mortal,
num verdadeiro corpo e numa verdadeira alma humana.
Assim, Deus manifestou-Se na nossa humanidade para curá-la
do pecado e elevá-la à vida divina. Deus, agora, pode ser visto,
tocado e apreendido humanamente: com o humano, atraiu e
salvou o humano, dando-nos a Sua vida divina!
A Festa do Batismo do Senhor é a última dessas cinco
festas da Manifestação do Salvador: hoje, às margens do
Jordão, o Pai manifesta publicamente Jesus a Israel para o
início do Seu ministério público. A obra de salvação iniciada
com a Encarnação e o Seu santo Nascimento, agora
manifesta-se numa nova etapa: a Sua vida pública, na qual
tornar-se-á patente aquilo que o Salvador veio realizar.

«Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo»: estas
palavras significam que entre o batizado e cada uma das Pessoas
divinas se estabeleceu uma relação que toca profundamente o
coração e que deverá exprimir-se em toda a vida. No Batismo,
Deus Pai age com poder, como na Ressurreição de Jesus: é Ele
quem atrai o nosso coração à fé e nos acolhe como filhos no Filho
(cf. GI 3,26ss). (….)
Depois, o Batismo une-nos ao Filho Jesus, a fim de que,
«sepultados com Ele na morte, para que, tal como Cristo foi
ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós
caminhemos numa vida nova» (Rm 6,4). A vida de Jesus foi toda
vivida no sinal da obediência ao Pai: analogamente, a vida nova que
nasce com o Batismo é um caminho de fé, que tem de ser vivido
juntamente com Cristo diante de Deus Pai, na dor e na alegria, na
morte e na vitória sobre a morte.(…)
Por fim, graças à ação do Espírito Santo, no Batismo, é-nos dada a
adoção de filhos (…) Esta vida de filhos é-nos comunicada na
esperança que puxa o amanhã de Deus para o nosso presente.
Então, fé, esperança e caridade são a marca da Trindade no
coração do cristão, que pela graça recebida no Batismo é
chamado a ser cada vez mais um crente, alguém que espera e está
apaixonado por Deus...

Para Rezar

(Bruno Forte em “Eis o Mistério da Fé”)

Senhor, que eu me recorde que o Batismo foi o ponto de partida
da minha vocação e missão para o Reino. A partir desse
momento, Tu, o Pai e o Espírito Santo, começastes a habitar em
mim. Santíssima Trindade, louvada sejais, porque me escolhestes
para Vossa morada. E continuais nesta pobre e mal-arranjada casa.
Que pouca atenção Vos presto como meus hóspedes! Não são
sentimentalismos: Vós dissestes que viríeis habitar em mim e não
voltais atrás, pois as Vossas Palavras são habitadas.
Diante do Teu batismo, Senhor, penso no que foi e tem sido o
meu. Terá durado quinze minutos como muitos de agora? Tudo
se reduziu a um mero rito momentâneo? E como o vivo agora?
Dá-me a consciência de que a partir desse momento eu comecei a
ser Teu filho querido. Que eu viva como “homem novo” marcado
pelo Espírito desde esse momento.
(Fonte: fraternitasmovimento.blogspot.com)

O Batismo é o caminho do reino da morte para a Vida, a porta da
Igreja e o começo de uma comunhão duradoira com Deus.
YOUCAT - Catecismo Jovem da Igreja Católica, n.º 194

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)

Sugestão da semana

(Fonte: “Jesus hoje e sempre”)

Leitura: “Diário de um pároco de aldeia”
Autor: Georges Bernanos
(Prefácio e tradução de João Gaspar Simões)
Editora: Paulinas
Sinopse: É de 1936 a publicação da obra mais emblemática de
Georges Bernanos, Diário de um pároco de aldeia, na qual verte
o seu arguto espírito de perscrutador dos âmagos da alma, nos
domínios da mística e das misteriosas dimensões em que atua a
Graça na natureza. Neste palco, a fraqueza, a humildade, o
sofrimento, o sentido de serviço são as eficazes armas no
combate infindável contra a adversidade diabólica. Apelidado de
«romancista número um da vida sacerdotal», é considerado
«insuperado, até hoje, no desenho e captura psicológica de
padres, o que se deve, além do génio, à sua formação e vivência
íntima da vida da graça condicionada pelo contacto, angustiante
ou tranquilo, com sacerdotes».
“O Diário do nosso pároco é a história de uma vocação
sacerdotal durante os primeiros passos do ministério. Mas o que
torna patético e deslumbrante, ao mesmo tempo, o destino
deste jovem sacerdote é, por um lado, a profunda humanidade
da sua condição, e pelo outro, o estado precário da sua vida,
rondada pela morte, tornando, assim mesmo, mais aguda e mais
urgente a sua breve intervenção nos problemas alheios e nos
próprios.”
( www.snpcultura.org/)
(Intenções

do Papa Francisco

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

Por todos os cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do
Senhor, se empenhem com a oração e a caridade
fraterna no restabelecimento da plena comunhão eclesial,
colaborando para responder aos desafios atuais da
humanidade.

