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Palavra Inicial
«Foi para Cafarnaum, a fim de se cumprir o que anunciara o
profeta Isaías»
A Galileia vai ser o campo da primeira parte do ministério público de
Jesus. É então que essa província há-de presenciar a “grande luz” de
que falava a primeira leitura. Ele é a luz; foi assim mesmo que um dia
Jesus Se apresentou. E essa luz começou a iluminar, quando Jesus
começou a pregar e a chamar os primeiros discípulos. Essa sua luz
nunca mais se extinguirá: hoje ainda, e até ao fim, Ele continua a
anunciar o reino de Deus e a chamar para ele todos os homens.
Assim, a Galileia dos pagãos chegará a tornar-se, um dia, na Galileia da
Ressurreição: “Lá Me vereis”, dirá o Senhor ressuscitado.

InfoParóquia
Solenidade de São Vicente.
A Paróquia de Cascais, une-se, neste Domingo, à Diocese de Lisboa
na celebração da solenidade de São Vicente, Santo Padroeiro da
cidade e do seu Patriarcado.
Na Diocese de Lisboa, será dia de tomada de posse de novos
cónegos e vigários, bem como de renovação das
promessas diaconais dos diáconos permanentes.
São Vicente, o jovem mártir, influenciou histórica, política, social,
cultural e religiosamente a cidade de Lisboa após a Reconquista
Cristã e aponta-nos, ainda hoje, o exemplo da paciência, da alegria,
da tenacidade e da certeza de que Cristo vence sempre.
Poderá acompanhar as celebrações deste dia através do site do
Patriarcado de Lisboa.
A Solidariedade dá frutos
A todos os que ao longo do ano deram ajudas concretas às famílias
carenciadas acompanhadas na AJU, um enorme obrigada. Que em
2017 possamos juntos continuar a fazer a diferença ! Bem hajam !

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

InfoIgreja
Cáritas lança a Campanha ‘Levo Calor aos refugiados’.
A Cáritas Portuguesa lançou a campanha solidária ‘Levo Calor
aos refugiados’, especialmente direccionada para os milhares de
refugiados que estão a enfrentar os rigores do inverno em
países como a Grécia e a Sérvia.
O presidente daquela Instituição católica recorda o drama dos
milhares de refugiados que enfrentam o frio, a chuva e a neve,
em locais onde os termómetros baixam muitas vezes aos “20
graus negativos” e onde alguns vivem em “barracas feitas de
pano”, mas onde muitos outros vivem ao relento, em campos
ou edifícios abandonados. São demasiados os que não resistem
a estas duríssimas condições, sendo as crianças uma
preocupação particular.
“Levemos aos refugiados o calor do nosso donativo que é a
expressão do calor do nosso coração”.
Esta nova recolha de apoios financeiros prevê também a ajuda
às “populações mais vulneráveis que se encontram no Leste e
Sul da Europa“.
Para participar na campanha, basta efectuar um donativo
através da conta PT50 0033 0000 0109004015012.
Comunidade Vida e Paz pede estratégia nacional para
pessoas sem-abrigo.
A Comunidade Vida e Paz enviou ao Governo e à Assembleia
da República, a petição ‘Pela Dignidade Humana das Pessoas em
situação de sem-abrigo’, apelando a uma “estratégia nacional”
para que não se fale apenas das pessoas que estão sem-abrigo
no Natal ou quando “está muito frio”. A principal preocupação
é precisamente a ausência de medidas concretas que resolvam
o problema, salientando que a conclusão da estratégia anterior
[2009-2015] é que “mais de 80% não foi realizada”. Importa
olhar os muitos contornos da vida destas pessoas e “um dos
principais desafios da actualidade” é a atenção muito concreta à
situação da saúde mental “no diagnóstico na rua, no
acompanhamento, na inserção social” e uma aposta séria em
“sistema de informação partilhada” que permitam centrar “a
intervenção nas pessoas”, melhorando e integrando o trabalho
que já se faz e os resultados que já se tem”.
Semana de oração pela unidade dos cristãos
O Papa assinalou a semana de oração pela unidade dos cristãos,
que se celebra de 18 a 25 de Janeiro, sublinhando que estes dias
de oração são um apelo à “comunhão de preces e esperanças”.
O documento de reflexão preparado para esta ocasião tem
como tema central a “Reconciliação”, e encontra inspiração
numa passagem da carta de S. Paulo aos Coríntios:
“Reconciliação: é o amor de Cristo que nos impele”.

Para Refletir

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

Que sejam um só...
Avança-se pelo caminho que conduz à conversão dos corações
ao ritmo do amor que se dedica a Deus e, ao mesmo tempo,
aos irmãos: a todos os irmãos, inclusive àqueles que não estão
em plena comunhão connosco. Do amor nasce o desejo de
unidade, mesmo naqueles que sempre ignoraram tal exigência.
O amor é artífice de comunhão entre as pessoas e entre as
comunidades. Se nos amamos, tendemos a aprofundar a nossa
comunhão, a orientá-la para a perfeição. O amor é dedicado a
Deus como fonte perfeita de comunhão — a unidade do Pai,
do Filho e do Espírito Santo —, para dela haurir a força de
suscitar a comunhão entre as pessoas e as comunidades, ou de
a restabelecer entre os cristãos ainda divididos. O amor é a
corrente mais profunda que dá vida e infunde vigor ao
processo que leva à unidade. Este amor encontra a sua
expressão mais acabada na oração em comum. Quando os
irmãos que não estão em perfeita comunhão entre si, se
reúnem em comum para rezar, esta sua oração é definida pelo
Concílio Vaticano II como alma de todo o movimento
ecuménico. Essa oração comum é «um meio muito eficaz para
impetrar a unidade», «uma genuína manifestação dos vínculos
pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos
separados».
(João Paulo II na Carta Encíclica “Ut Unum sint”)
)

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2017, que
no hemisfério norte se celebra de 18 a 25 de janeiro, vai evocar
os 500 anos da reforma protestante, iniciada por Martinho
Lutero. Em 1517, Martinho Lutero publicou as suas “95 teses”,
provocando uma rutura entre várias comunidades cristãs, até
então ligadas à Igreja Católica (…) As Igrejas cristãs na
Alemanha propõem que, 500 anos depois, se reflita sobre a
“reconciliação como centro da fé”. O tema desta Semana de
Oração inspira-se numa passagem da segunda carta de São
Paulo aos Coríntios: ‘Reconciliação: é o amor de Cristo que
nos impele’.
(….) «Na carta aos Efésios (4,1-6), Paulo afirma ainda que a
Igreja é um “corpo”, o “Corpo de Cristo”. Naturalmente, esse
“corpo” é formado por muitos membros, todos eles diversos;
mas todos eles dependem de Cristo, a “Cabeça” desse “corpo”,
e recebem d’Ele a mesma vida. Formam, portanto, uma unidade.
Têm o mesmo Pai (Deus), têm um projeto comum, o de Jesus,
têm o mesmo objetivo, fazer parte da família de Deus e
encontrar a vida em plenitude, caminham na mesma direção
animados pelo mesmo Espírito, têm a mesma missão que é dar
testemunho no mundo do projeto de amor que Deus tem para
os homens. O discípulo de Cristo deve lutar por esta Unidade e
esta Paz. É preciso desejar, decidir e construir a Unidade. Para
que a unidade seja possível, Paulo recomenda aos discípulos de
Cristo (Ef 4,1-6) a humildade, a mansidão e a paciência.»

Para Rezar

Sugestão da semana

Senhor Deus, nós te agradecemos pela sabedoria que as Tuas
escrituras nos transmitem. Dá-nos a coragem de abrirmos o
coração e o espírito ao nosso próximo, seja ele de outra
confissão cristã ou de qualquer outra religião. Concede-nos a
graça de ultrapassarmos as barreiras da indiferença, dos
preconceitos e do ódio. Reforça a nossa visão dos últimos dias,
quando todos os cristãos caminharem juntos para o banquete
final e quando todas as lágrimas e todo o desacordo forem
vencidos pelo amor. Ámen.
(Fonte: Evangelho Quotidiano)

Filme: “Silêncio”, ITA/EUA/MEX, 2016 (Classificação: M/14)
Realização: Martin Scorcese
Intérpretes: Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver,

(Padre Mário Marcelo Coelho scj, Doutor em Teologia Moral, em 2015)

Tadanobu Asano, Ciarán Hinds
Sinopse: Portugal, 1633. Quando a Companhia de Jesus recebe a
notícia de que o missionário Cristóvão Ferreira teria renunciado
publicamente à Fé Cristã, Sebastião Rodrigues e Francisco Garupe,
dois dos seus discípulos mais fiéis, decidem partir para o Japão onde
aquele se encontrava, para o confirmar. Depois de uma longa
viagem, os dois sacerdotes deparam-se com um país empobrecido e
com uma população subjugada ao regime Tokugawa, que proibira o
Cristianismo ou quaisquer influências europeias no Japão. Ali, eles
vão assistir à perseguição e a todo o tipo de crueldade em relação
aos cristãos, impedidos de qualquer demonstração de fé em Jesus
Cristo… Nas terras nipónicas, os dois jovens religiosos
testemunham esta perseguição interrogando-se sobre o silêncio de
Deus face ao sofrimento dos seus filhos. Obs. Andrew Garfield

“Num mundo frequentemente dilacerado pelos conflitos e
marcado por secularismo e indiferença, todos unidos somos
chamados ao compromisso de confessar Jesus Cristo, tornandonos cada vez mais testemunhas críveis de unidade e artífices de
paz e de reconciliação.”
(Papa Francisco em Discurso à delegação ecuménica da Igreja Luterana preparou-se para encarnar este papel de missionário fazendo os “Exercícios
da Finlândia, 18 de Janeiro de 2016)
Espirituais” de Santo Inácio de Loiola. De uma entrevista dada, depois, a

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)

Brendan Busse, são de destacar estas palavras do ator: «O que foi
verdadeiramente fácil foi apaixonar-me por esta pessoa; Foi apaixonar-me
por Jesus Cristo. Isso foi o mais surpreendente.» E ainda: «Se não tivesse
feito o filme, estava tudo bem. Mas a única experiência que não quereria
sacrificar, se tivesse de escolher… seria a de fazer os Exercícios. Traz tanta
consolação. Faz mesmo crescer em humildade, porque mostra que podemos
dedicar um ano das nossas vidas à transformação espiritual, desejando
sinceramente entrar em relação com Cristo e com Deus e pondo em prática
esse desejo.»

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Por todos os cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se
empenhem com a oração e a caridade fraterna no restabelecimento
da plena comunhão eclesial, colaborando para responder aos desafios
atuais da humanidade.

