Folha
Informativa
Domingo de Páscoa
16 de Abril de 2017 | Nº 223- semanal

Palavra Inicial

InfoParóquia

«O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e Missa de unção dos enfermos
louvor a Cristo para sempre. Aleluia.»
No próximo dia 22 de Abril, às 15:00h, será celebrada na
Igreja Paroquial, a Missa de unção dos enfermos.
Pedro e João, juntamente com Madalena, são as primeiras
testemunhas do túmulo vazio, naquela manhã de Páscoa. Não
foi, porém, muito facilmente que eles chegaram à conclusão de InfoIgreja
que Jesus estava vivo. A sua fé será progressiva, caminhará
entre incredulidade e dúvidas. Só perante as ligaduras e o Canonização de Francisco e Jacinta
lençol, cuidadosamente dobrados, o que excluía a hipótese de De acordo com o serviço informativo da Santa Sé, o consistório
que decidirá a data e o local da canonização dos beatos
roubo, se lhes começam a abrir os olhos para a realidade.
No seu amor intuitivo, João é o primeiro a compreender os Francisco e Jacinta Marto decorrerá no dia 20 de abril, no
sinais da Ressurreição. Mas bem depressa Pedro, que, não por Palácio Apostólico do Vaticano.
acaso mas intencionalmente, ocupa o primeiro lugar e nos A canonização é a confirmação, por parte da Igreja, de que um
aparece já nesta manhã como Chefe do Colégio Apostólico, fiel católico é digno de culto público universal (no caso dos
descobre a verdade, anunciada tão claramente pela Escritura e beatos, o culto é diocesano) e de ser dado aos fiéis como
pelo mesmo Jesus. Depois, em contacto pessoal com o intercessor e modelo de santidade.
Ressuscitado, a sua fé tornar-se-á firme como «rocha»
inabalável.
I Congresso Eucarístico Nacional de Angola
O Papa Francisco nomeou o Cardeal Patriarca de Lisboa, D.
Leituras
Manuel Clemente, como seu enviado especial ao I Congresso
Leitura I Act. 10, 34a, 37-43
Eucarístico Nacional de Angola que decorrerá de 12 a 18 de
Salmo Responsorial Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23
Junho, na cidade do Huambo e que terá como tema
Leitura II Col. 3, 1-4
“Reconheceram-no a partir do pão” (Lc 24,31).
Jornadas Diocesanas da Pastoral da saúde
As Jornadas Diocesanas da Pastoral da saúde decorrerão no
próximo dia 29 de Abril, em Lisboa, no auditório da antiga
Escola de Enfermagem de São Vicente de Paulo, e contam com a
participação de D. Manuel Clemente que irá falar sobre ‘O
Sínodo Diocesano e a Constituição Sinodal de Lisboa’. No
âmbito destas jornadas, serão abordados ainda os painéis
temáticos: ‘Ser Santo, e apoiar o doente no caminho da
Sinodalidade’, ‘A renovação da Pastoral da Saúde no Hospital e
na Paróquia’, ‘Chamados a servir os doentes’ e a ‘Acção pastoral
coordenada, pastoral de conjunto’.

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

Papa inaugura lavandaria para os sem abrigo.
O Papa Francisco inaugurou esta semana, uma lavandaria para o
sem-abrigo que prestará serviços de lavagem, secagem e
engomagem para aqueles que não têm um lar ou uma situação
de vida estável que lhes permita auferir desses serviços. O local,
que já ganhou o nome de “A Lavandaria do Papa”, é organizado
pelo escritório da caridade Papal em parceria com a comunidade
de Sant’Egídio e funcionará com o contributo de voluntários que
irão lavar, secar e passar a roupa e cobertores de todos aqueles
que, de outra forma, não o podem fazer. A iniciativa nasceu do
convite do Papa Francisco na carta apostólica “Misericordia et
misera”, “para dar uma experiência concreta da graça do Ano
Jubilar da Misericórdia”.

Para Refletir

Páscoa

A Ressurreição é o grande «sim» que Deus Pai diz sobre o
seu Filho e, nele, sobre nós; por isso, a Ressurreição é o tema
do anúncio e o fundamento da fé, capaz de dar sentido e
esperança às nossas obras e aos nossos dias. «Se Cristo não
ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a vossa fé»
(1Cor 15,14). «Cristo ressuscitou» (cf. Mc 16,6; Mt 27,64;
etc.), nele, Ressuscitado, a vida vence a morte; o abandonado,
o blasfemador e o subversivo é proclamado Senhor da vida,
que nos liberta da escravidão do pecado, da morte e da Lei (cf.
Rm 5,12 - 7,25). (…)
Foi assim que os primeiros cristãos fizeram a experiência da
Ressurreição de Jesus: os medrosos que fugiram na Sexta-feira
Santa tornaram-se testemunhas corajosas da Páscoa, prontos a
dar a sua vida por amor daquele que, tendo morrido, agora
eles confessam como o Vivente, Senhor da vida. O
Ressuscitado foi ao seu encontro e mudou a sua existência,
que se abriu a Ele no risco da fé e no dom do Espírito. É esta a
Páscoa também no coração da Igreja: não uma memória morta
de um evento longínquo, mas oferta do encontro com Cristo
vivo, hoje, para renovar o coração de quem o acolher com fé e
quiser arriscar tudo por amor.
(Bruno Forte em “Eis o Mistério da Fé”)

Jesus Cristo, encarnação da misericórdia de Deus, por amor
morreu na cruz e por amor ressuscitou. Por isso, proclamamos
hoje: Jesus é o Senhor!
A sua Ressurreição realiza plenamente a profecia do Salmo: a
misericórdia de Deus é eterna, o seu amor é para sempre, não
morre jamais. Podemos confiar completamente N’Ele, e damosLhe graças porque por nós Ele desceu até ao fundo do abismo.
(….)
O anúncio jubiloso da Páscoa: Jesus, o crucificado, não está
aqui, ressuscitou (cf. Mt 28,5-6), oferece-nos a certeza
consoladora de que o abismo da morte foi transposto e, com
isso, foram derrotados o luto, o pranto e a dor (cf. Ap 21,4).
(…)
Para aqueles que, nas nossas sociedades, perderam toda a
esperança e alegria de viver, para os idosos oprimidos que na
solidão sentem as suas forças esvaindo-se, para os jovens aos
quais parece não existir futuro, a todos eu dirijo mais uma vez
as palavras do Ressuscitado: «Eis que faço novas, todas as
coisas... A quem tiver sede, Eu darei, de graça, da fonte da água
vivificante» (Ap 21,5-6). Esta mensagem consoladora de Jesus
possa ajudar cada um de nós a recomeçar com mais coragem e
esperança, para assim construirmos estradas de reconciliação
com Deus e com os irmãos. E temos tanta necessidade disso!

Sugestão da semana

Para Rezar

(Papa Francisco – Páscoa de 2016)

Leitura: " A arte de se maravilhar com Francisco e Jacinta de

Dá-nos, Senhor, a coragem dos recomeços. Mesmo nos dias
quebrados faz-nos descobrir limiares límpidos. Não nos deixes
acomodar ao saber daquilo que foi: dá-nos largueza de coração
para abraçar aquilo que é. Afasta-nos do repetido, do juízo
mecânico que banaliza a história, pois a desventra de qualquer
surpresa e esperança. Torna-nos atónitos como os seres que
florescem. Torna-nos inacabados como quem precisa e deseja e
antecipa um amanhã. Torna-nos confiantes como os que se
atrevem a olhar tudo, e a si mesmos, com o encanto e a
disponibilidade de uma primeira vez.
(José Tolentino Mendonça)

Jesus ressuscitou, há uma esperança que despertou para ti, já não
estás sob o domínio do pecado, do mal! Venceu o amor, venceu
a misericórdia! A misericórdia sempre vence!
Papa Francisco

Fátima”
Autor: Jean-François de Louvencourt
Editora: Paulinas, 2017
Sinopse: «Há uma pergunta curta, mas certeira, que sintetiza o

essencial desta obra: para que serve viver? A resposta mais bela
é-nos dada por Francisco e Jacinta: serve para nos
maravilharmos! [...] Nesta época de desencanto, em que o olhar
do homem anda tão vazio de sentido, Francisco e Jacinta são
exemplos vivos da capacidade de converter o olhar, mudar de
perspetiva e de se maravilhar. Mas esta mudança nada tem de
“ingenuidade efémera”, nem pretende apenas focar o lado bom
das coisas, bem pelo contrário. As duas crianças revelam-se tão
realistas quão reconhecidas por tudo o que Deus foi realizando
nas suas vidas. E, nesse tudo, coube tanto a alegria como a dor,
o sofrimento e a própria morte. A sua experiência de atração
profunda foi tal, que não fizeram segredo da arma poderosa que
os tomou de assalto: um amor deslumbrado e completamente
maravilhado por aquela Senhora, tão concreta e tão bela, “mais
brilhante que o sol”!» (Aura Miguel).

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)

Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade à
própria vocação, considerando seriamente também a
possibilidade de se consagrarem ao Senhor no sacerdócio ou na
vida consagrada.

⇒ ESPECIAL
Pela paz na República Democrática do Congo. Rezemos
também pela Colômbia, Venezuela e Paraguai.

