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Palavra Inicial
“Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam”
No princípio da leitura desta passagem do Evangelho explica-se
a intenção de Jesus ao pronunciar esta parábola: “Sobre a
necessidade de orar sempre, sem desanimar”. A maior penúria
do homem não será não possuir, mas não ter coragem de sentir
a necessidade de pedir! Não queremos ser certamente dos que
vão desanimar na sua fé antes da vinda do Senhor! Para isso,
oramos sem cessar.
In Secretariado Nacional de Liturgia

InfoIgreja
Em carta dirigida a todos os Diocesanos, o Patriarcado de
Lisboa fez um apelo de oração com Maria: "Reforcemos a
todos os níveis – pessoal, familiar e comunitário – a oração
pelo Sínodo e os seus frutos, repetindo a oração que temos
feito desde o início da nossa caminhada sinodal de Lisboa:
«Maria, Mãe da Igreja, ajudai-nos a dizer o nosso “sim”. Dainos a audácia de buscar novos caminhos para que chegue a
todos o dom da beleza que não se apaga. Virgem da escuta e
da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa, em
caminho sinodal, para que nunca se feche nem se detenha na
sua paixão por instaurar o Reino. Estrela da nova
evangelização, ajudai-nos a resplandecer com o testemunho
da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça
e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho
chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique
privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivo, manancial de
alegria para os pequeninos, rogai por nós. Ámen.»

Escuteiros de Cascais
É já esta semana que o Agrupamento 729 Cascais inicia ao seu
36º ano escutista.
Nesse dia integramos novos elementos no Agrupamento e
passamos elementos para outras secções! É um dia cheio de
memórias do ano anterior (com cada secção a apresentar o seu
best off de momentos vividos), surpresas (distintivos atribuídos e
novas Equipas de Animação) e emoções (para miúdos e graúdos).
Há três anos que vivemos no Agrupamento em torno da
expectativa de chegarmos mais longe e já nos debruçámos sobre
cada um de nós (o Eu), vivemos para o outro (o Tu) e este ano
preparamo-nos para viver em, para e com a comunidade (o
Nós).
Sendo o Nós o mote para este ano escutista, esperamos viver e
servir a comunidade como um todo. Desde logo o nosso
Agrupamento, mas também a comunidade paroquiana, a
cascalense e a comunidade local de todos os locais que, em
secção ou Agrupamento, iremos visitar ao longo deste ano.
Só como um todo é que iremos mais longe e esperamos que
este ano seja abençoado e consigamos cumprir todos os nossos
objetivos e responsabilidades.

Lançamento de livro

Será apresentada no próximo sábado, dia 22, às 14.30 no Centro
Cultural de Cascais a obra "Seremos julgados pelo Amor", um
livro-entrevista ao Padre Amorth, escrito por Stefano
Stimamiglio. O padre Gabriele Amorth, que faleceu há poucos
dias, foi durante muitos anos o exorcista principal da diocese de
Roma, tendo atendido alguns milhares de pessoas. O padre
18 de Outubro às 9:00h - 1 milhão de crianças a Duarte Sousa Lara acompanhou-o durante dez anos em Roma e
rezar pela paz
é atualmente exorcista na diocese de Lamego
A Fundação AIS está a convidar as crianças portuguesas a
rezarem pela paz. Será no próximo dia 18 de Outubro e o Recital para ajudar a AJU e as Gaivotas da Torre
objetivo é juntar 1 milhão de crianças, em todo o mundo, numa Terá lugar no próximo dia 22 de Outubro, às17:00h, na Igreja de
simbólica jornada de oração do terço pela paz. São Sebastião, no Parque Marechal Carmona, um recital de música
A Fundação disponibiliza gratuitamente os folhetos impressos que visa a angariação de fundos para a AJU e as Gaivotas da Torre.
com a oração para acompanhar este dia, basta enviar um email A entrada será gratuita, mas haverá uma recolha de contribuições à
para:
entrada que reverterá para estas duas instituições. As Gaivotas da
apoio@fundacao-ais.pt
Torre apoiam jovens e famílias em situação de fragilidade social e
VAMOS REZAR POR UM MUNDO MELHOR.
económica, encontrando caminhos para a sua qualidade de vida. A
AJU desenvolve ações e projetos para a promoção integral da
pessoa humana e da família, atendendo em especial aos mais
desfavorecidos da Comunidade. São projetos que merecem o nosso
Conferência sobre a Eutanásia “Amar até ao fim”
apoio, carinho e contributo. Apareçam!
Oradores; Isabel Galrica Neto e Pedro Vaz Patto.

InfoParóquia

Dia 17 Outubro às 21:30H Centro Cultural de Cascais
Entrada gratuita. Inscrição através do email
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com – A não perder!

20 de Outubro- noite de oração das Equipas de Jovens, na
igreja paroquial às 21:30h, coordenada pelo Padre Hugo Gonçalves.

Para Refletir
Tantas vezes fugimos de Deus
"Há dentro de nós uma espécie de horror ao vazio, que só o
amor e Deus afinal podem preencher. Mas, desgraçadamente,
tantas vezes, fugimos de Deus e tentamos encher esse vazio.
Enganamo-nos, enchemo-nos de coisas, de ruído, de vistas, de
programas, uns atrás dos outros, de compras. Enchemos os
sentidos, enchemo-nos de sensações e perdemos o essencial.
Há uma realidade muito importante que nos pode salvar do vazio
e do desespero: é a comunicação com Deus, a oração. É a oração
que temos de recuperar, é uma tragédia que as pessoas ao menos
não o tentem. Havendo tantos testemunhos de que a oração é o
estar ligado por dentro e que nos salva, como é que há tantas
pessoas que insistem em não tentar, em orgulhosamente afirmar
não precisarem disso? Quando afinal andam a precisar,
absolutamente, do encontro com o transcendente!"
(Vasco Pinto de Magalhães, em "Onde há crise, há esperança")

Para Rezar
O caminho para a liberdade
Não recebi nada do que pedi…
Pedi a Deus para ser forte a fim de executar projetos grandiosos,
e Ele fez-me fraco para me conservar humilde.
Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes
empreendimentos,
e Ele deu-me a doença, para O compreender melhor.
Pedi a Deus a riqueza, para tudo possuir,
e Ele deixou-me pobre para não ser egoísta.
Pedi a Deus poder, para que os homens precisassem de mim,
e Ele deu-me humildade para que d’Ele precisasse.
Pedi a Deus tudo, para gozar a vida, e Ele me deu a vida, para
gozar de tudo.
Senhor, não recebi nada do que pedi, Mas deste-me tudo o que
eu precisava.
Louvado sejas ó meu Deus! Entre todos os homens ninguém tem
mais do que eu!
(Oração de um atleta americano que, aos 24 anos, se tornou paralítico e
nessa situação encontrou Deus. Em “Preces e Mensagens Espirituais”)

Pedir é dispor-me a receber, não é estar a avisar a Deus do que me
falta. É abrir o coração para receber o que Ele sabe que eu
necessito e tem para me dar. É um acto de humildade de quem se
reconhece carente de amor e graça. (Vasco Pinto de Magalhães)
Para mais informações:
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
www.paroquiadecascais.org
igrejadecascais@gmail.com Tel.: 214 847 480

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)

Jubileu da Misericórdia
Se olharmos para a história da salvação, veremos que toda a
revelação de Deus é um amor incessante e incansável pelos
homens: Deus é como um pai ou como uma mãe que ama com
um amor insondável, derramando-o copiosamente sobre cada
criatura. A morte de Jesus na cruz é o ápice da história de amor
de Deus pelo homem. Um amor tão grande que só Deus o pode
concretizar. É evidente que, comparado com este amor
desmedido, o nosso amor será sempre imperfeito. Mas quando
Jesus nos pede para sermos misericordiosos como o Pai, não
pensa na quantidade! Pede aos seus discípulos que se tornem
sinal, canais, testemunhas da sua misericórdia.
E a Igreja não pode deixar de ser sacramento da misericórdia de
Deus no mundo, em todos os tempos e para a humanidade
inteira. Portanto, cada cristão está chamado a ser testemunha da
misericórdia, e isto acontece no caminho da santidade. Pensemos
em quantos santos se tornaram misericordiosos porque deixaram
que seus corações se enchessem de misericórdia divina. Deram
corpo ao amor do Senhor, derramando-o nas múltiplas
necessidades da humanidade sofredora. Neste florescer de tantas
formas de caridade é possível entrever os reflexos da face
misericordiosa de Cristo.
(Papa Francisco na Audiência Geral de 21 de Setembro de 2016)

Sugestão da semana
Leitura: “O batismo da imaginação - A experiência da palavra
criativa” - Setembro de 2016” Autor: Antonio Spadaro Editora:
Paulinas
Sinopse: «A imaginação é o léxico do Espírito Santo. Como
lembrava A. Wilder, "se a imaginação falha, as doutrinas tornam-se
um monte de ossos sem nexo, o testemunho e a proclamação
tornam-se ocas, as doxologias e as litanias vazias, a consolação
colapsa, a ética fica reduzida a um legalismo". A imaginação dá
encarnação à alma e dá espírito à matéria.» É com estas palavras
que José Tolentino Mendonça introduz o livro "O batismo da
imaginação - A experiência da palavra criativa", do padre italiano
Antonio Spadaro.
O Pe. Spadero vem do mundo da literatura como autor de ensaios e de
poesia, mas também como crítico literário. Como pode ser comprovado
no livro agora publicado, em Spadaro, a literatura aparece como um
recurso espiritual de uma riqueza inesgotável, porque é uma
experiência capaz de qualificar e de transformar a forma de cada um
se relacionar com a vida. Este Autor é fundador da associação cultural
Bomba Carta, também acessível online, que tem desenvolvido uma
experiência de exercício e reflexão sobre a expressão artística e criativa.

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ UNIVERSAL - Jornalistas
Para que os jornalistas, no desempenho da sua profissão,
sejam sempre animados pelo respeito pela verdade e por
um forte sentido ético.
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO - Jornada Missionária Mundial
Para que a Jornada Missionária Mundial renove em todas
as comunidades cristãs a alegria e a responsabilidade de
anunciar o Evangelho.

