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Palavra Inicial

Papa Francisco - sobre o desemprego

«Fonte da água que jorra para a vida eterna»
Tanto nesta Missa, como no Ritual da iniciação Cristã dos
Adultos, esta passagem do Evangelho ocupa lugar de
primeira importância juntamente com os Evangelhos dos
dois domingos seguintes. A Samaritana é o tipo daqueles
que, vindo de longe, ao escutarem a palavra do Senhor,
sentem nascer dentro de si a sede nunca antes
experimentada do dom de Deus, sede que só Jesus pode
saciar. É Ele a fonte de água viva.

Numa outra intervenção, na passada quarta feira, o Papa
afirmou que "quem, por manobras económicas, para fazer
negócios que não são totalmente claros, fecha fábricas,
empreendimentos laborais e tira trabalho aos homens, (…)
comete um pecado gravíssimo".
"O trabalho dá-nos dignidade e os responsáveis dos povos, os
dirigentes, têm a obrigação de fazer todos os possíveis para
que cada homem e cada mulher possam trabalhar e assim
andar de cabeça erguida, olhar os outros nos olhos, com
dignidade”, acrescentou.

InfoParóquia

Papa Francisco - ajuda casais sírios

Dia do Senhor
A Paróquia de Cascais dedica o próximo dia 24 de Março a
Nosso Senhor. Neste dia a Igreja Paroquial estará aberta das
08:00h às 24:00h com exposição do Santíssimo Sacramento.

Lançamento de livro
Terá lugar no próximo dia 20 de Março, às 21:30, no Centro
Cultural de Cascais, o lançamento do livro "Os Pastorinhos
de Fátima, iguais a todos, iguais a nós", da autoria de Madalena
Fontoura que estará presente para o apresentar.

Resultado de uma entrega pessoal do Papa e de de vários
membros da Curia Romana, foi entregue um donativo muito
especial aos casais da cidade de Aleppo, que decidem casar e
começar uma vida em comum, apesar das circunstâncias em
que vivem.
A ajuda será dada em géneros, designadamente, cabazes de
alimentos, mas também poderá ser usada para pagar contas ou
contribuir para as despesas associadas à gravidez e ao cuidado
de crianças.

Dia do Pai- Igreja celebra solenidade de São José

Promessas dos escuteiros
Vão decorrer no próximo sábado, dia 25, as Promessas dos
escuteiros da nossa Paroquia. Rezemos pelas crianças e jovens
que vão realizar o seu compromisso.

InfoIgreja
Papa Francisco - sobre os sem abrigo
O Papa Francisco questionou a indiferença perante quem
sofre e vive na pobreza, particularmente os sem-abrigo nas
grandes cidades: “O que sentimos no coração quando
caminhamos pela rua e vemos os sem-abrigo, vemos as
crianças sozinhas que pedem esmola. ‘Esses são daquela etnia
que rouba’. E sigo em frente. Faço assim?”
Francisco chamou a atenção para os “sem-abrigo, os pobres,
os abandonados, e até mesmo os sem-abrigo bem-vestidos”,
que não têm dinheiro para pagar casa “porque não possuem
trabalho”.

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

A Igreja celebra, dia 19 de março a Solenidade de S. José
patrono da Igreja Universal.
O pontificado do Papa argentino iniciou-se precisamente no
dia 19 de março, em 2013, e o sucessor de Bento XVI
apresentou então São José como “«guardião», porque sabe
ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e, por isso
mesmo, se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe
estão confiadas, sabe ler com realismo os acontecimentos”.
Em 2014, no mesmo dia, o Papa Francisco disse que São José é
o modelo de “educador” e de “papá” para todos os pais do
mundo.

Para Refletir
O grande segredo
«Todo o que beber desta água tornará a ter sede; mas aquele
que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo
contrário, a água que eu lhe der há-de tornar-se nele uma
fonte de água jorrando para a Vida Eterna.» (João 4, 10-14)
(….) Dizendo a essa mulher da Samaria que a água que Ele,
Jesus,´´lhe´´ia´´dar´´se tornaria nela "nascente de água jorrando
para a Vida Eterna", Jesus revela-lhe que há nela um poço, uma
nascente,’’uma´´fonte´´divina.
Nós não sabemos que há, em nós, essa nascente. Sabemos que
temos uma inteligência, sabemos que podemos produzir coisas,
sabemos que temos emoções, desejos, pulsões, mas ignoramos
que há em nós um poço de ternura, uma fonte que pode dar a
vida, uma nascente que pode comunicar o próprio amor de
Deus.
Jesus revela à samaritana este mistério que está nela: ela é
capaz de amar, pode tornar-se um poço, uma nascente de vida
eterna, se matar a sede na Nascente que é Jesus.
É o grande segredo para cada um de nós: se bebemos na
Nascente que é Jesus, podemos tornar-nos fonte de ternura
que dá vida ao mundo e corresponder ao desejo de Jesus de
que sejamos fecundos e produzamos muito fruto.
(Jean Vanier em "A Fonte das Lágrimas")

Para Rezar
Senhor, Tu que me conheces melhor do que eu me conheço,
que sabes das minhas fraquezas e dos meus defeitos,
que sabes dos talentos que me deste,
dá-me de beber da tua Água Viva,
que me fortaleça no combate contra os meus erros,
e me ensine a colocar tudo o que me deste,
ao serviço dos outros.
Tenho sede, Senhor,
e só Tu me podes saciar. Ámen.

(Papa Francisco – Homilia em Janeiro de 2015)

Sugestão da semana

(Pe. João Aguiar em “Acordar com Deus”)

«Evangelizar

não é transmitir uma grande oratória ou produzir
uma grande argumentação, mas comunicar uma Pessoa.»
(D. Manuel Clemente em Twitter - @patriarcalisboa – 24 fev)

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)

Água viva
Jesus, cansado da viagem, não hesita em pedir de beber à
mulher samaritana. Mas a sua sede estende-se muito para além
da água física: é também sede de encontro, desejo de abrir
diálogo com aquela mulher, oferecendo-lhe assim a
possibilidade de um caminho de conversão interior. Jesus é
paciente, respeita a pessoa que tem à sua frente, revela-Se-lhe
progressivamente. O seu exemplo encoraja-a procurar um
confronto sereno com o outro. As pessoas, para se
compreenderem e crescerem na caridade e na verdade,
precisam de se deter, acolher e escutar. Desta forma, começase já a experimentar a unidade. (…)
Pouco a pouco, a mulher samaritana compreende que Aquele
que lhe pediu de beber é capaz de a saciar. Jesus apresenta-Selhe como a fonte donde jorra a água viva que mata a sua sede
para sempre (cf. Jo 4, 13-14). A existência humana revela
aspirações ilimitadas: busca de verdade, sede de amor, de
justiça e de liberdade. Trata-se de desejos apenas parcialmente
saciados, porque o homem, do fundo do seu próprio ser, é
movido para um «mais», um absoluto capaz de satisfazer
definitivamente a sua sede. A resposta a estas aspirações é dada
por Deus em Jesus Cristo, no Seu mistério pascal. Do lado
trespassado de Jesus, jorraram sangue e água (cf. Jo 19, 34): Ele
é a fonte donde brota a água do Espírito Santo, isto é, «o amor
de Deus derramado nos nossos corações» (Rm 5, 5) no dia do
Baptismo. (…)O encontro com Jesus transforma a samaritana
numa missionária. (…)
O encontro com Ele restituiu-lhe o significado e a alegria de
viver, e a mulher sente o desejo de comunicá-lo. Hoje, há uma
multidão de homens e mulheres, cansados e sedentos, que nos
pedem, a nós cristãos, para lhes dar de beber. É um pedido a
que não nos podemos subtrair.

Leitura: “Perdão e Esperança - Restaurar o Tempo”, fevereiro de
2017 (edição em Português)
Autor: Sabino Chialà
Editora: Paulinas
Sinopse:Uma meditação sobre o perdão e a esperança que conduz a
uma visão mais extensa do tempo: se o perdão não é apenas perdoar
aquilo que sucedeu, mas libertação e impulso para um novo horizonte,
a esperança não é ilusão no futuro, mas um olhar em frente, embora
radicado no presente. Citando palavras dos antigos Padres da Igreja,
do Antigo e do Novo Testamento, e do pensamento filosófico grego,
medieval e moderno (Aristóteles, Agostinho, Espinosa), esses
conceitos são apresentados com o seu valor, não apenas cristão, mas
universal.

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO

Pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de toda a Igreja, na
oração e através da ajuda material.

DESAFIOS PARA ESTE MÊS:
– Dar a conhecer, junto de amigos e conhecidos, através das redes sociais, os
aspetos da perseguição aos cristãos que são silenciados pela comunicação social.
– Organizar, nas próprias comunidades, eventos de oração e sensibilização pelos
cristãos perseguidos.
– Enviar ajuda material para instituições que trabalham com estas situações de
perseguição.

