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Palavra Inicial
Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David
No Evangelho proclamamos que o anúncio profético da
primeira leitura se realizou, à letra, quando a Virgem Santa
Maria Se tornou Mãe de Jesus. O desígnio de Deus é um só, e
vai-se realizando, através das gerações, apesar da infidelidade
dos homens, até atingir o ponto culminante em Jesus Cristo, O
qual encarnou pelo poder do Espírito Santo, na Virgem Maria,
esposa de José, filho de David.

O Papa referiu-se a um “tempo de misericórdia” que exige o
acolhimento da “pessoa do Senhor ressuscitado”, num caminho
de “verdadeira conversão”, e referiu que as decisões sinodais
“espelham o rosto e o coração do patriarcado latino de
Lisboa”.
“Ao deparar-vos com as limitações humanas e as dificuldades
que sempre aparecem, nunca percais de vista a promessa que o
Senhor vos fez: Eu estarei sempre convosco até ao fim dos
tempos”, concluiu.
Ordenações Diaconais

InfoParóquia
Cabazes de Natal
Terminou com uma missa de acção de graças, a campanha de
Natal promovida pelos Amigos à Mão que permitiu distribuir
cabazes por mais de 800 pessoas e presentes por todas as
crianças dessas famílias.
Estes cabazes serão agora entregues às famílias através das
instituições sociais que são parceiras da Paróquia e onde é feito
todo o seu acompanhamento social: Fundação Jerónimo Usera,
Gaivotas da Torre e Conferências Vicentinas.
Aqui fica mais uma palavra de obrigado a todos os que se
empenharam nesta mega operação logística, doando,
recolhendo e acondicionando os alimentos. A todos um Santo
Natal!
Confissões
Paróquia de Cascais - dia 21 de Dezembro das 08:00 às 23:00.
Paróquia do Estoril - dia 22 de Dezembro das 08:00 às 23:00.
Missa do Galo
A Missa do Galo será celebrada, no dia 24, à meia noite, na
Igreja Paroquial.
Nova sede da Conferência Vicentina
A conferência Vicentina tem uma casa nova que será abençoada
pelo Pe. Nuno Coelho no próximo dia 20 de Dezembro, às
14:00, na Rua António Gaspar, nº 44, nas Fontaínhas.

InfoIgreja
Mensagem do Papa na conclusão do Sínodo Diocesano
Por ocasião do encerramento do Sínodo diocesano de Lisboa, o
Papa Francisco enviou ao Patriarcado de Lisboa uma mensagem
na qual elogiou o desenvolvimento da Assembleia e pediu que as
comunidades católicas da capital portuguesa façam um esforço
para ir ao “encontro de todas as pessoas e situações que
esperam o anúncio do Evangelho de Cristo”, acrescentando
uma nota de agradecimento a todos os que se envolveram nos
trabalhos de preparação deste “sonho missionário”: “obrigado
pela alegria que me dais: que as vossas comunidades se abram
cada vez mais, a fim de alcançar todas as pessoas que vivem no
seu território, para que chegue a todas a carícia de Deus”.
(continua…)

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu à
celebração das Ordenações Diaconais na diocese, que
decorreram no Mosteiro dos Jerónimos, no passado dia 8 de
Dezembro, dia da Solenidade da Imaculada Conceição da
Virgem Maria. Nessa celebração que marcou também o
encerramento do Sínodo diocesano, foram ordenados cinco
sacerdotes.
Aniversário do Papa Francisco
O Papa Francisco completa oitenta anos neste sábado, dia 17
de Dezembro e o Vaticano criou um endereço de email para o
felicitarmos.
Vamos dar os parabéns ao Santo Padre:
PapaFrancisco80@vatican.va.
Mensagem do Papa para o dia mundial da Paz
No passado dia 12 de Dezembro, o Papa Francisco anunciou a
sua mensagem para o dia mundial da paz que é assinalado pela
Igreja católica a 1 de Janeiro de 2017. No texto intitulado "A
não violência", o Papa denuncia a “violência doméstica” e os
“abusos sobre mulheres e crianças”, em particular dentro das
famílias: “Se a origem donde brota a violência é o coração
humano, então é fundamental começar por percorrer a senda
da não-violência dentro da família”, é aí, nesse núcleo, que é
possível aprender a superar conflitos, “não pela força, mas com
o diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia
e o perdão”. “A partir da família, a alegria do amor propaga-se
pelo mundo, irradiando para toda a sociedade”, acrescenta.

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

Para Refletir

Caminhada do Advento

Maria
Quando ecoa o anúncio que, da boca do Anjo, chega aos teus
ouvidos e vem completar a escuta crente do teu coração, tu és
ainda e tão-só uma «jovem mulher», uma almah, segundo o
testemunho do profeta; e aquela palavra que, em grego, se traduz
por pártenos, «virgem», diz o acolhimento livre e puro da alma,
diz que és, até às profundezas do teu ser, a mulher da escuta
plasmada pela fé: «Olhai: a jovem está grávida e vai dar à luz um
filho, e há-de pôr-lhe o nome de Emanuel» [Is 7,14). Tu és a
escolhida, a amada, que abre caminho para o advento com a
humildade dos pobres, apaixonados por Deus, os anawim, que só
confiam no Altíssimo e estão abertos à impossível possibilidade do
Deus que vem, perseverantes na espera/expectativa de que o
Único fale, quando e como quiser, e realize as suas obras
estupendas e imprevisíveis. No teu nome, o Eterno e o tempo
encontraram-se: a voz saída do silêncio chama por ti e o teu
nome carrega-se de expectativa no teu rosto, voz e olhar da
presença do coração, pronto a deixar-se amar pelo Deus três
vezes Santo e a ser e fazer o que Ele quiser de ti, a eleita, a
Senhora, a desejada, a amada. Alegra-te, Maria! Ave!

Ao acendermos as quatro velas, no último domingo, pensamos
n’Ela, a Virgem, Vossa Mãe e Mãe nossa. Ninguém Vos esperou
com maior ânsia, com mais ternura e mais amor. Ninguém Vos
recebeu com mais alegria. Semeastes-Vos nela, como o grão
de trigo se semeia no sulco e em seus braços encontrastes a
colina mais formosa. Também nós queremos preparar-nos
assim: Na fé, no amor, no trabalho de cada dia…

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

Para Rezar
Senhor Jesus, que vens ao nosso encontro fazendo-Te um como
nós, ensina-nos a também nós nos sabermos dar aos outros em
amor.
Ensina-nos, Senhor, a orar por eles, por aqueles que ainda não Te
conhecem.
Ensina-nos, Senhor, as palavras certas que movam os seus
corações ao Teu encontro.
Ensina-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, a darmos testemunho
vivo e verdadeiro da Tua presença nas nossas vidas.
Ensina-nos, Senhor, a sermos perseverantes na oração, fiéis na
palavra e constantes no testemunho.
Tudo para Tua honra e glória, Senhor.
Ámen.
(Fonte: http://www.nospassosdemaria.com)
Deus diz: "Antes de nasceres, já te tinha sonhado". Quando
compreendemos que Deus nos amou primeiro, mesmo antes de nós O
amarmos, enchemo-nos de assombro. A contemplação não é mais do
que esta disposição em que a pessoa é agarrada toda inteira na
surpresa do amor. Todos nós temos feridas, mas há sobretudo, em
cada um, o mistério da presença de Deus.
Madre Teresa de Calcutá

Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
nós acreditamos que tudo fazes para vir até junto de nós
e nos oferecer a vida e a salvação.
Nós sabemos que podemos confiar em Ti
e na Palavra que nos diriges.
Como Maria, queremos viver a vida com beleza e alegria
verdadeiras.
Ensina-nos a estar atentos à Tua Palavra. Ámen.
(Fonte “ABC da Catequese”)

Sugestão da semana
Exposição: "Mater Dei": 25 artistas, 25 representações de Maria
para descobrir em Lisboa.
Localização: Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, na
Rua da Alfândega.
Sinopse: 25 artistas contemporâneos foram desafiados a criar
peças inspiradas na figura de Maria.
Não foi feito “qualquer tipo de limitação do ponto de vista nem
da sua vida de fé, nem da sua orientação como artista”. Os
artistas “procuraram interpretar plasticamente, seja pelo pincel
ou seja pelas mãos, e fizeram obras de grande qualidade”,
considera o padre Mário Rui Pedras.
O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, inaugurou,
no passado dia 25 de novembro, esta mostra que assinala os 300
anos do Patriarcado de Lisboa e antecipa os 100 anos das
aparições de Fátima.
«Há obras de diferentes intensidades e interioridades, muitos
afirmaram-se agnósticos, não crentes, outros reclamaram-se crentes e
até católicos. O mais interessante será perceber a diversidade e as
interrogações que uma exposição atravessada por este tema coloca
sobre os artistas e o sagrado, as relações entre a Igreja e a arte
contemporânea, e como é que tudo isto pode funcionar.»
(Manuel Costa Cabral, Pintor e Director do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste
Gulbenkian desde 1994 até 1 de fevereiro de 2011)

«A imagem da "Pietà", que é a da dor tremenda de perder um filho,
toca-nos a todos. O que nos comove em Maria é a sua infinita
humanidade».
(Paulo Pires do Vale, Licenciado e Mestre em Filosofia pela faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova 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

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)

O fim dos meninos-soldados
Para que seja eliminada em todo o mundo a praga dos
meninos-soldados.

⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Redescobrir o Evangelho na Europa
Para que os povos europeus redescubram a beleza, a bondade
e a verdade do Evangelho, que dá alegria e esperança à vida.

