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Palavra Inicial
«Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de
má vida irão adiante de vós para o reino de Deus»
Enquanto a palavra de Deus não descer ao coração do
homem e o tocar e o converter, não são as palavras, mesmo
santas, que lhe saem da boca que o fazem entrar no reino de
Deus. Mas, logo que o coração estiver convertido e voltado
para Deus, logo o Senhor o acolhe e o recebe como um pai.
É que os caminhos de Deus não são como os dos homens.
LEITURAS
I Leitura – Ez 18,25-28
Salmo– Salmo (Sl 24)
II Leitura - (Fl 2,1-11)
Evangelho – (Mt 21,28-32)

InfoParóquia
Ordenação Sacerdotal – 15 de Outubro, 11:00h.
Relembramos que no dia 15, às 11:00h, terá lugar no
Hipódromo de Cascais a ordenação sacerdotal de João Paulo
Machado de Freitas. Este é um acontecimento inédito e
marcante da nossa vida paroquial, pois o João Paulo é um
jovem de Cascais, que fez a sua caminhada espiritual na nossa
paróquia, embora a formação para o sacerdócio tenha
ocorrido fora de Portugal. Nesse dia não haverá mais missas
em Cascais para que todos possamos acompanhar a
celebração. Em breve, serão disponibilizadas no site,
Facebook e nesta folha mais informações sobre esta festa.

Oração ecuménica
No próximo dia 4 de outubro, pelas 17:30h, terá lugar na
Igreja Paroquial uma celebração ecuménica, que contará com
a presença de representantes de várias confissões cristãs.
Este encontro insere-se no contexto do Forum Europeu e da
Asia Central da Prison Fellowship Internacional – a decorrer
de 3 a 5 de outubro em Cascais - congresso de uma
organização mundial que trabalha com reclusos e que em
Portugal é representada pela Confiar.
Noite de oração das equipas de jovens de Nossa
Senhora – 19 de outubro
Terão início no próximo dia 19 de Outubro, às 21:30 na
Igreja Paroquial, as noites de oração das equipas de Jovens de
Nossa Senhora, com a orientação do Pe. Bernardo Trocado
que assume, este ano, a orientação deste grupo.

InfoIgreja
Partilhar a viagem – campanha de acolhimento de
refugiados e migrantes
No passado dia 27 de Setembro, no decorrer da audiência
publica semanal, o Santo Padre lançou a campanha global da
Cáritas “Partilhar a viagem” que visa promover o encontro e
acolhimento dos migrantes e refugiados - “O próprio Cristo
pede-nos que acolhamos os nossos irmãos e irmãs migrantes
e refugiados com o braços bem abertos”, disse o Papa,
sublinhando ainda que é a esperança que leva todos a
partilhar a viagem da vida “sem medo”. “A esperança é a
virtude do pobre, do camponês, do trabalhador e do
emigrante que se coloca a caminho, procurando um futuro
melhor, bem como a de quem está aberto ao acolhimento,
ao diálogo e ao conhecimento mútuo”.
Lançamento de Livros sobre Fátima
No próximo dia 5 de Outubro, às 18:00, o nosso Prior, Pe
Nuno Coelho, vai fazer a apresentação no Centro Cultural
de Cascais, dos livros “Papa Francisco” e “Os três
Pastorinhos”, da autoria de Rita Carvalho. Os livros integram
a coleção “Papas peregrinos em Fátima”.

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

Para Refletir

Programa e Calendário Diocesano 2017/2018 (cont.)

Oh feliz culpa!

Um dos pontos mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais
deliciosos, dos ensinamentos de Jesus é que Deus está mais perto dos
pecadores do que dos santos... E que os publicanos e as mulheres de
má vida irão diante dos bons para o Reino Celeste.
Anthony
de
Mello
explicava
assim
esta
verdade:
Deus segura cada pessoa por um cordel invisível. Cada vez que nós
pecamos, cortamos esse fio mas Deus volta a emendar tudo com um
nó cego. Como o barbante fica mais curto, por causa deste nó, nós
ficamos também um pouco mais perto de Deus. E assim cada pecado
faz um corte e a cada corte corresponde um nó e cada nó leva-nos
até mais perto de Deus.
Pecar é fazer uma ruptura, é cortar as relações com Deus, connosco
mesmos, com os outros ou com as coisas. É dizer uma coisa e fazer
outra,
é
ser
quem
não
se
é.
Arrepender-se é apresentar a Deus as pontas do barbante para que
Ele possa atá-las de novo. Perdoando, Deus reata uma relação e
manifesta a Sua misericórdia. Se eu não pecasse, ou não reconhecesse
o meu pecado, Deus não teria ocasião de mostrar que é
misericordioso.
E no fim de tudo podemos dizer como Santo Agostinho:
«Oh feliz culpa que nos aproximou mais de Deus!»

Para Rezar

(Pe. José David Quintal Vieira, sj)

Senhor, agradecemos-te todo o amor que nos foi dado: o amor da
família e dos amigos e, acima de tudo, o Teu amor, derramado
sobre nós em cada momento das nossas vidas, numa glória leal.
Perdoa a nossa indignidade. Perdoa as muitas vezes em que
desiludimos aqueles que nos amam, que falhámos para com eles,
que os fatigámos e os entristecemos. Ao falharmos para com eles,
falhámos para contigo e, ao magoá-los, ferimos o nosso Salvador
que, por amor, morreu por nós.
Senhor tem piedade de nós e perdoa-nos! Tu não falhas para com
aqueles que amas. Não mudas, nem varias. Ensina-nos a Tua
constância no amor, a Tua humildade, o Teu altruísmo, a Tua
generosidade. Olha com piedade para o nosso amor mesquinho e
baço; protege-o, alimenta-o e fortalece-o, para que possa ser mais
digno de ser oferecido a Ti e aos Teus filhos.
Oh Luz do Mundo, ensina-nos a amar!
(Elisabeth Goudge)
«Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte,
firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que
se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do
amor que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração
pobre, isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo
outro.»
(Papa Francisco em “Mensagem para a Quaresma de 2015”)

Horários das Missas:
FERIAIS
7h Capela do Ext. Nossa Senhora do Rosário (Sábado-7:30h)

Adoração Eucarística: 5ªF das 15h às 19h.
Mês de Maio: terço diário às 21h
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 Ig. da Ressurreição e Ig. da Misericórdia
10h Ig. Paroquial ; Capela da Bicuda e Capela do Colégio NªSªRosário
11:15h Ig. Paroquial e Ig. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

«O número 60 da CSL (Constituição Sinodal de Lisboa) objetivo
transversal do triénio enuncia-se assim: “Fazer da Igreja uma rede
de relações fraternas”.
Tendo como fonte e modelo a própria Santíssima Trindade, cada
comunidade, da família à paróquia ou qualquer outra agregação
eclesial, terá de ser isso mesmo, ou nada poderá realmente anunciar.
O «vede como eles se amam», que tanto admirava os pagãos dos
primeiros séculos, tem de constituir hoje o estímulo e o desafio da
nossa convivência crente e missionária.
Este número da CSL detalha depois alguns pontos:
1) “Fomentar a comunhão entre grupos, movimentos e obras da
mesma paróquia.” (…)
2) “Transformar os espaços eclesiais habituais, tornando-os mais
fraternos e acolhedores.” (…)
3)”Partilhar os recursos pastorais com paróquias próximas e
dinamizar uma pastoral de conjunto, evitando dispersão de recursos e
energias.” (…)
4) “Colaboração entre os diversos ministérios e instâncias eclesiais,
motivando e incrementando o trabalho em equipa. (….)
5) “Acompanhar dinamismos de cooperação entre diversos
organismos e grupos eclesiais, que, provindos de dentro ou de fora da
diocese, nesta se localizam e convergem e hão de ser acolhidos com
discernimento, gratidão e apoio.”
6) “Propor de novo o Evangelho e a sociabilidade em que ele nos
introduz aos nossos contemporâneos, que realmente os esperam e
decerto aderirão ao que, também da nossa parte, for autenticamente
evangélico e gerador de comunhão.”
(D Manuel Clemente em 29 de junho de 2017 na altura da Receção da “Constituição Sinodal
de Lisboa”)

Sugestão da semana

Filme - “Em busca de um lar” (EUA)
Realização – Ron Krauss
Intérpretes-Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, Brendan Fraser
Sinopse – Aos 8 anos de idade, Apple (Vanessa Hudgens)
abandonou a casa de sua mãe (Rosario Dawson), uma prostituta
viciada em drogas, e passou a morar em lares adotivos. Durante
toda a adolescência, a garota guardou uma carta do pai rico
(Brendan Fraser) que ela nunca conheceu. Apple parte em busca
deste homem, mas quando anuncia que está grávida de um rapaz
que conheceu nas ruas, o seu pai biológico sugere que ela recorra
ao aborto, e Apple foge novamente. Entre novos lares adotivos e a
proteção de um padre, ela tenta reconstruir a sua vida.
(Obs. O filme completo, dobrado em Português do Brasil, pode ser visto no Youtube.)

⇒ UNIVERSAL
-Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a todos o
respeito e a tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a
possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum.
⇒ DESAFIOS PARA O MÊS
– Rezar por quem está desempregado, para que não perca a
esperança, nem desista de procurar alternativas.
– Fazer-se próximo de algum parente ou conhecido que este
desempregado e oferecer-se para ajudar no que for possível.
– Estar atento a oportunidades de emprego que surjam e divulgálas junto de quem precisa ou conheça quem precisa.

