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Palavra Inicial
«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»
Perante o poder temporal, aqui representado por César, o
imperador de Roma – que ao tempo de Jesus imperava também na
Terra Santa – a atitude de Jesus é de respeito pela sua autonomia,
mas reivindica, ao mesmo tempo, as exigências primordiais do
serviço de Deus, às quais nada se pode antepor. E, ao mesmo tempo,
denuncia a falta de sinceridade dos que O interrogavam; sem ela,
ninguém se poderá dirigir a Deus.

LEITURAS
I Leitura – Is 45,1.4-6
II Leitura - 1 Tes 1,1-5b

Salmo – Salmo 95 (96)
Evangelho – Filip 2,15d.16a

InfoParóquia
Festa e Ordenação do Pe João Paulo
"Não tenhais medo se o Senhor bater à porta do vosso coração,
como bateu à porta do coração do João Paulo, para levardes a todos
a boa nova da salvação". Foi este o repto deixado aos jovens por D.
Joaquim Mendes, na missa de ordenação sacerdotal do jovem
espiritano da nossa Paróquia. Nas palavras que dirigiu aos fiéis na
homilia, o bispo auxiliar de Lisboa deixou também um apelo aos pais
para que não tenham medo "se o Senhor bater à porta" das suas
famílias e "delas chamar um filho ou uma filha para a vida religiosa e
para o sacerdócio".
Perante centenas de pessoas que se reuniram no Hipódromo de
Cascais para celebrar este momento festivo da nossa comunidade,
D. Joaquim lembrou o chamamento de Deus feito ao João Paulo mas
também as "mediações importantes" que ocorreram na sua vida: "o
testemunho cristão dos seus avós, o exemplo de dedicação pastoral
do seu Prior de então – o Padre Raúl -, o testemunho dos amigos
cristãos e a proposta explícita da vida sacerdotal do animador de um
grupo missionário a que ele pertencia, assim como as experiências
de missão, de entrega aos outros que lhe fizeram experimentar a
alegria de evangelizar".
Por isso, acrescentou, dirigindo-se a cada um dos presentes: "Deus
continua a chamar mas faltam interlocutores credíveis como teve o
João Paulo que ajudem a discernir a sua voz e o acompanhem no
caminho do discernimento e da resposta; e esta é uma
responsabilidade de todos nós, é a responsabilidade de toda a
comunidade cristã."
Depois da homilia, seguiu-se o rito da ordenação e a imposição das
mãos por parte dos cerca de 30 sacerdotes que participaram na
celebração. Visivelmente feliz, o padre João Paulo saudou de forma
particularmente entusiasta os outros sacerdotes da sua congregação
religiosa: os Espiritanos, que este ano celebram os 150 anos de
presença em Portugal.
Após a celebração, seguiu-se um agradável almoço convívio nas
bancadas do hipódromo, onde todos foram convidados a participar.
Uma festa que teve ainda direito a discurso de agradecimento, por
parte do recém ordenado padre, e a bolo.

Amigos à mão
recolha de roupa e artigos de bebé (Já a pensar no Natal)
Os Amigos à mão estão a efectuar uma recolha de roupa e artigos de
bebé (até aos dois anos) para distribuir no Natal às famílias mais
carenciadas do nosso Concelho. Assim, agradecemos as vossas
ofertas: casaquinhos, pijamas, babygrows, bodys, gorros, mantinhas,
fraldas, toalhitas e artigos de higiene. Todos os artigos podem ser
entregues na Igreja Paroquial de Cascais, no horário semanal, das
10:00 às 13:00 e das 17:00 às 19:45, bem como no sábado, durante
todo o dia e no Domingo durante a manhã.
Concerto
O Grupo Coral Vox Maris está a preparar uma série de peças, sob a
direcção do Maestro Esteban Etchery Callegari, que irão divulgar,
integradas no Ciclo do Advento. Já no próximo dia 11 de Novembro,
terá lugar um Concerto, às 16:00, no Mosteiro do Sagrado Coração
de Jesus, sito na Rua Carlos Anjos, 156, na Amoreira.
Curso do Bom Pastor
Irá decorrer, junto à Igreja Parqouial, de 7 a 14 de Novembro, o curso
da Catequese do Bom pastor (Nível 1), destinado a crianças dos 3 aos
6 anos, que procura, com estas, experienciar um encontro autêntico
com Deus através de materiais sensorialmente ricos, utilizados com
uma técnica pedagógica específica. Pode obter mais informações em
http://www.cgsusa.org e no site da nossa Paróquia. As inscrições são
feitas através do endereço igrejadecascais@gmail.com.

InfoIgreja
Mensagem do Santo Padre aos Portugueses a propósito dos
incêndios em Portugal.
No decorrer desta semana, o Santo Padre fez chegar uma mensagem
a D. Manuel Clemente e a todos os Portugueses, emocionado com a
tragédia dos incêndios no nosso País:
Profundamente adolorado pelas dramáticas consequências dos
incêndios destes dias no centro-norte de Portugal, o Santo Padre
assegura sufrágios pelo eterno descanso dos falecidos e eleva preces
ao Senhor pedindo que console os atingidos pela tragédia nos seus
afetos e nos seus bens e inspire em todos sentimentos de esperança
e solidariedade para superar a adversidade, ao mesmo tempo que
anima instituições e pessoas de boa vontade a prestarem nestes
momentos difíceis uma ajuda eficaz com espírito generoso e fraterno.
Sua santidade Papa Francisco pede aos pastores das várias dioceses
envolvidas na tragédia que transmitam seus sentidos pêsames aos
familiares dos defuntos e expressem aos feridos e desalojados sua
solicitude e unidade espiritual em penhor do que lhes concede uma
consoladora Bênção Apostólica.

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

Para Refletir

Ainda no início do “Ano da Palavra”

Aceitar os limites
A conquista de um ritmo humano para a vida não acontece de
repente, nem avança com receitas de quatro tostões. Também aqui
estamos perante um caminho de transformação que cada um tem
de fazer e nos pede verdade, aprendizagem e renúncia. A primeira
renúncia é a da obsessão pela omnipotência. Temos de ter a
coragem de perceber e aceitar os limites, pedir ajuda mais vezes, e
dizer “basta por hoje” sem o sentimento de culpa a martelar. A
insegurança provocada pela velocidade a que tudo se dá, leva-nos a
ter medo de apagar a luz ou de arrumar os papéis para continuar
amanhã. Precisamos, por outro lado, de aprender a planificar com
sabedoria o dia a dia, hierarquizando as atividades, concentrando
melhor a nossa entrega. Precisamos aprender a racionalizar e a
simplificar, sobretudo as tarefas que se podem prever ou se
repetem. E ganhar assim o tempo para redescobrir aqueles
prazeres simples que só a lentidão e o silêncio nos fazem aceder.
São tão belos certos instantes de recolhimento e de pausa em que
o nosso olhar ou o nosso passo se deslocam sem ser por nada,
numa gratuidade que apenas cintila, reacendida!

(…) Na sua exortação programática, base do nosso caminho sinodal em
Lisboa, o Papa Francisco estimula-nos a um renovado anúncio evangélico
que nos renovará também a nós, como Igreja em missão. Com palavras
que nos entusiasmarão decerto, neste começo de ano pastoral,
especialmente dedicado à Palavra de Deus – de Deus para nós e de nós
para todos: «Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo
tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade
evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre
o mesmo Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e
ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos; ainda que sejam
idosos, renovam as suas forças […]. Sempre que procuramos voltar à
fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas
estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais
eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual.
Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é sempre “nova”»
(Evangelii Gaudium, nº 11).

(José Tolentino Mendonça em “Nenhum Caminho será longo”)

Para Rezar
As mãos invisíveis de Deus
Tomo o desafio daquela anotação deixada por Fernando Pessoa: “a
realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus”. E rezo a
realidade. A minha, a do mundo que conheço, a daqueles que
ignoro. Rezo a realidade: incompleta, imperfeita, sonhadora,
descabida, espantosa. Rezo a sua rugosidade, as pregas que fazem
doer e também a inaudita transparência, a aventura, o gosto que a
realidade tem. Saiba eu apenas, Senhor, em cada porção de vida
reconhecer o movimento das Tuas mãos invisíveis!
(José Tolentino Mendonça em “Um Deus que dança”)

“Quero confidenciar-vos como leio a minha velha Bíblia. Pego nela
frequentemente, leio um pouco, depois coloco-a de lado e deixo que o
Senhor olhe para mim. Não sou eu que olho para Ele, mas é Ele que
olha para mim. Deus está realmente ali, presente. Assim que me deixo
observar por Ele e escuto – e não é um certo sentimentalismo percebo no mais profundo do meu ser aquilo que o Senhor me diz. Às
vezes não fala: então não ouço nada, somente vazio, vazio, vazio… Mas,
paciente, permaneço lá e espero por Ele, lendo e rezando. (…) Por
vezes, quando estou a rezar, chego até a adormecer, mas não há
problema: sou como um filho próximo do seu Pai, e isto é que
interessa.”
(Papa Francisco no Prefácio da “Bíblia Católica para Jovens” da Coleção YOUCAT)
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)

(D Manuel Clemente, dirigindo-se aos diocesanos em 1de Setembro de 2017)

Sugestão da semana
Leitura: “YOUCAT - Bíblia para os jovens da Igreja Católica”
Autores: Michael Langer, Georg Fischer, Dominik Markl, Thomas Soding
Editora: Paulus Editora (edição de julho de 2017)

Sinopse: A BÍBLIA YOUCAT é uma coletânea dos trechos bíblicos
mais significativos que ajudam os jovens a inspirarem-se na Palavra de
Deus. Cada livro bíblico é precedido por uma breve introdução,
contextualizando o texto. Nas margens das páginas, o leitor pode
encontrar frases de grandes santos e pensadores da Humanidade, que
atuam como chaves de leitura do capítulo bíblico correspondente. Inclui
ainda imagens da Terra Santa, fotos de algumas das paisagens bíblicas,
indicações para o Catecismo YOUCAT, as perguntas dos jovens e, claro,
os famosos bonequinhos stickman.
No prefácio, o Papa Francisco convida todos os jovens a perseverarem
na leitura diária da Sagrada Escritura, para que ela não permaneça
relegada a mero enfeite numa estante, e dá várias sugestões aos jovens
em como usá-la; ao mesmo tempo confidencia-nos como lê a sua “velha
Bíblia”.
Para o diretor-geral da Paulus Editora, Pe. José Carlos Nunes, esta obra,
através dos textos selecionados, “ajuda os jovens a terem uma ideia geral
da história da Salvação narrada na Bíblia, sem se perderem na leitura de
alguns livros que nem sempre são fáceis de compreender. As
explicações, as citações e os testemunhos de outros jovens ajudam-nos
a aprofundar os vários temas da Bíblia e a aplicá-los à própria vida”,
argumenta.

⇒ INTENÇÃO 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 esteja
desempregado e oferecer-se para ajudar no que for possível.
– Estar atento a oportunidades de emprego que surjam e divulgá-las
junto de quem precisa ou conheça quem precisa.

