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Palavra Inicial

«Oito dias depois, veio Jesus…»
É de novo Domingo. Jesus volta a aparecer no meio dos seus.
Como na aparição de que hoje fala o Evangelho, em cada Missa
de domingo Jesus está no meio dos seus discípulos e leva-os à
fé n’Ele, ressuscitado. Para isto, mostra-lhes as mãos, os pés e
o lado. São os sinais da sua Paixão, e agora da Ressurreição. E
tudo isto se passa “oito dias depois”, como para nós acontece
em cada oitavo dia, na assembleia de cada domingo. Por isso, o
Domingo é o Dia da Ressurreição, primeiro e oitavo ao
mesmo tempo, princípio dos dias e já o dia que está para além
do tempo, o dia que nos faz participar na vida da eternidade.
LEITURAS
I Leitura - (At 2,42-47)
Responsório - Sal 117 (118), 2-4. 13-15. 22-24
II Leitura - (1Pd 1,3-9)
Evangelho - (Jo 20,19-31)

InfoParóquia
IRS Solidário – Ajudar a Fundação AJU
Aproxima-se a entrega do IRS e lembramos que cada
contribuinte pode aplicar 0,5% do seu imposto numa IPSS à
escolha, sem qualquer custo. Temos anunciado na página de
Facebook da Paróquia algumas das Instituições que pode ajudar
desta forma.
Aqui, deixamos a sugestão: a Fundação AJU, instituição que
apoia cerca de 350 famílias (900 pessoas) durante todo o ano,
no concelho de Cascais. Para tal basta indicar no Modelo 3,
quadro 11, o NIF 510 900 631.
Com a sua ajuda, a AJU conseguirá arranjar recursos para levar
a cabo a sua missão!
Campos de férias – Milonga
Abrem no dia 27 de Abril, às 16:00h, as pré-inscrições para os
campos de férias Milonga 2017 que poderão ser feitas, a partir
daquela data, no site da nossa Paróquia e da Paróquia do
Estoril.
Datas do Campo: 21 a 26 de Agosto, para jovens dos 12 aos
14 anos (em 2017).
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org
igrejadecascais@gmail.com –
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

InfoIgreja

Canonização de Francisco e Jacinta
A canonização de Francisco e Jacinta Marto decorrerá em
Fátima, no próximo dia 13 de Maio, numa cerimónia que será
presidida pelo Papa Francisco e que será a primeira do género
em Portugal.
Francisco e Jacinta irão, assim, juntar o seu nome a uma lista de
santos portugueses que se estende desde antes do início da
nacionalidade, de entre os quais contamos com D. Nuno Álvares
Pereira - Nuno de Santa Maria -, canonizado a 26 de Abril de
2009, pelo Papa Bento XVI.
O Cardeal Patriarca de Lisboa lembrou que esta notícia deve
alegrar os portugueses, mas também compromete-los, porque
aquilo que os pastorinhos “ouviram e o que eles transmitiram, é
urgente agora como o era então. Aquelas crianças, com a mãe
de Jesus, aperceberam-se de uma maneira muito forte, do que é
o mal do mundo, mas sobretudo e ainda de uma maneira mais
forte, de como este mal pode ser ultrapassado, pondo-nos do
lado de Deus e da sua misericórdia, tal como ela é transmitida
pelo próprio Coração imaculado de Maria”.
Para D. Manuel Clemente, esta actualidade da mensagem de
Fátima significa, para todos nós, que diante das dificuldades do
mundo, devemos estar do lado de Deus, de Jesus e de Maria,
crescendo, a partir daí, como cresceram os Pastorinhos, para
uma vida com mais caridade, maior preocupação com os outros,
mais fé e mais confiança em Deus, para que as coisas se
ultrapassem na raíz e no sentido de Deus.
Lisboa inaugura caminhos de peregrinação de Fátima
Foi realizado este sábado, o percurso inaugural dos caminhos de
Fátima, no Concelho de Lisboa.
Organizado pela Real Irmandade de Santa Cruz e Passos da
Graça, o percurso saiu da igreja de Nossa Senhora de Fátima
com destino à igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no
Parque das Nações, onde foi ainda proferida uma conferência
sobre Fátima pela vaticanista Aura Miguel.
Papa Francisco sublinha a centralidade da ressurreição
de Jesus
Na audiência Geral da passada quarta feira, o Papa sublinhou que
o cristianismo é muito mais que uma ideologia ou sistema
filosófico, porque se baseia na ressurreição de Jesus que nos
mostra que a morte não tem a última palavra.
“O Cristianismo é graça, é surpresa, e por isso pressupõe um
coração capaz do espanto. Um coração fechado, racionalista, é
incapaz do espanto e não pode entender o que é o Cristianismo,
porque o Cristianismo é graça e esta só se compreende - mais,
só se encontra - no espanto do encontro”, afirmou o Papa.
Cabe-nos a missão de dar testemunho dessa fé, sempre com um
sorriso e muita dedicação.

Para Refletir

Tempo Pascal – Vida Nova

Alegria

“Como um pão que se partilha, como um cálice que se
oferece…”
(…) É este o problema, irmãos caríssimos: É Jesus oferecer-se tão
pleno, que exige acolhimento perfeito. É Deus revelar-se tão
simples,
que
se
traduz
em
serviço.
(…)
Assim compreenderemos que aceitar a vida divina é aceitar o
serviço de Cristo, como a si mesmo se oferece, tão total e
simples, tão simplesmente total. É alargarmos a nossa estreiteza,
onde mal cabemos nós e ainda menos os outros, para O
recebermos plenamente – e com Ele a Deus e em Deus a
todos. Permito-me concretizar e interrogar sobre o ritmo
eucarístico das nossas vidas e da assim chamada “prática
dominical”. – Não será a ausência de muitos, o pouco escrúpulo
em faltar, a sobrevalorização de circunstâncias - como se é perto
ou longe, se é mais cedo ou mais tarde -, não será tudo isto
manifestação de descaso em relação à vida de Cristo,
sacramentalmente oferecida e eclesialmente compartilhada? - É
afinal simples demais para nem darmos por ela, nessas
circunstâncias comezinhas?........................................................................
Como um pão que se partilha, como um cálice que se oferece.
Por isso, insisto, o “problema eucarístico” é o da nossa conversão
à simplicidade de Deus, ao serviço de Cristo no modo em que foi
e continua a ser, sacramental e eclesialmente prestado. (…) A
humildade de Cristo é ser inteiramente para todos. E o seu modo
eucarístico de ser é a única maneira de nós sermos também.
Assim o acolhamos e transmitamos, tudo como um pão que se
reparte, tudo como um cálice que se comunga, em união de
destino para Deus e para os outros. Convençamo-nos nós e
convencer-se-á o mundo, tornado num grande e mútuo lava-pés.
Numa Ceia que será realmente a última, porque nada ficará para
oferecer, nenhum serviço retardado. (...)

Nunca sejais homens e mulheres tristes: um cristão não o
pode ser jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo! A
nossa alegria não nasce do facto de possuirmos muitas coisas,
mas de termos encontrado uma Pessoa: Jesus, que está no
meio de nós; nasce do facto de sabermos que, com Ele, nunca
estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo
quando o caminho da vida é confrontado com problemas e
obstáculos que parecem insuperáveis… e há tantos! E, nestes
momentos, vem o inimigo, vem o diabo, muitas vezes
disfarçado de anjo e, insidiosamente, nos diz a sua palavra.
Não o escuteis! Sigamos Jesus! Nós acompanhamos, seguimos
Jesus, mas sobretudo sabemos que Ele nos acompanha e nos
carrega aos Seus ombros: aqui está a nossa alegria, a
esperança que devemos levar a este nosso mundo. E, por
favor, não deixeis que vos roubem a esperança! Não deixeis
roubar a esperança… Aquela que nos dá Jesus!

Para Rezar
(Papa Francisco)

O Amor é mais forte do que a morte.
Acredito que Hoje, Aqui e Agora, Tu estás vivo, Jesus.
Jesus, Tu estás Vivo!
Tu amaste até ao fim,
numa entrega absoluta de Ti mesmo,
numa obediência pura e sem tréguas.
O Teu Amor sem limites venceu a morte e deu-nos a vida
sem fim...
Concede-me a graça de ser fiel à Tua vontade,
ao Teu Mandamento de Amor Absoluto,
ao Teu Projeto de Amor, reconciliação, justiça, alegria, paz,
liberdade, fraternidade, união.
Concede-me a liberdade suprema de amar até ao fim.
A humildade para Te obedecer em tudo.
A verdadeira alegria de viver como Tu viveste
para vencer a morte como Tu venceste!
O essencial é ter encontrado Deus, e ter lealmente
tentado, em vida, fazer com que Ele reine em nós,
neste pequeno fragmento de ser." [Pierre Teilhard de Chardin]

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)

(D. Manuel Clemente na Homilia da Missa Vespertina da Ceia do Senhor – 13-04-2017)

Sugestão da semana
Filme - “Jacinta” (Portugal - 2017)
Realização – Jorge Paixão da Costa
Intérpretes – Filipe Vargas, Dalila Carmo, António Pedro
Cerdeira, Pedro Lamares
Sinopse – Ao mesmo tempo um filme e uma minissérie – passa
nas salas de cinema antes de se estrear nos ecrãs da TVI –, "Jacinta"
parte do livro homónimo de Manuel Arouca, lançado em 2016, que
olha para o fenómeno das aparições de Fátima em 1917. A estreia
(ocorrida no passado dia 13 de abril) coincide, portanto, com o
centenário. Com guião do próprio autor e realização de Jorge
Paixão da Costa, o filme tenta mostrar o impacto das aparições
sobre os três pastorinhos.

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ UNIVERSAL
Pelos jovens, para que saibam responder com
generosidade à própria vocação, considerando seriamente
também a possibilidade de se consagrarem ao Senhor no
sacerdócio ou na vida consagrada.

