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Palavra Inicial

«O publicano desceu justificado para sua casa e o
fariseu não»
Jesus ensina, por meio de uma parábola, como devemos orar.
Este ensinamento não se aplica somente à oração individual,
mas também à oração da assembleia litúrgica, onde os sinais
de festa hão-de proceder sempre de um coração humilde e
consciente do dom de Deus, que comunitariamente
celebramos.

InfoParóquia
Encontros de Consagração Total a Nossa Senhora.

InfoIgreja

CONGRESSO
DAS ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS CATÓLICOS

5 novembro 2016, das 9h30 às 19h00
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
Juntaram-se várias associações de profissionais católicos que
partilham a mesma inquietação: «Que tipo de mundo queremos
deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer?»
(Laudato Si, 160). Serão escutadas as perspetivas dos vários
grupos profissionais, divididos em três painéis: „Vida‟, „Trabalho‟ e
„Relação‟, ou seja, as áreas onde são mais visíveis as marcas da
passagem humana pela terra. Nestes temas está incluída a
preocupação pelo sentido da vida, a preocupação pela cultura que
foi herdada por todos e cujo seu legado será deixado, e a
preocupação com a missão de contribuir para uma humanidade
madura e completa, onde o possa ser evidente o rosto de Deus.
Este é um encontro aberto aos membros das associações
profissionais católicas e a todos os que se sintam interpeladas
pelos temas abordados, e que tem como tema „Cuidar da casa
comum‟

Terão início no próximo sábado, dia 29 de Outubro, às 15:00,
na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, um conjunto de
encontros de consagração a Nossa Senhora que serão
orientados através de uma aproximação ao Tratado da
Verdadeira
Devoção
à
Santíssima
Virgem.
É aprendendo o que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora
que a conhecemos melhor, que a amamos mais e que abrimos
“PARTIMOS. VAMOS. SOMOS.”
caminho para imitarmos a sua fidelidade a Deus.
MUSICAL DOS 300 ANOS DO PATRIARCADO DE LISBOA
Mais informação e inscrições
PARTIMOS. VAMOS. SOMOS. é o nome do Musical que o
em igrejadecascais@gmail.com
Patriarcado de Lisboa levará à cena já no próximo mês de
Novembro, no Tivoli BBVA, em Lisboa. A iniciativa partiu
do Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e faz parte do
programa das comemorações dos 300 anos da qualificação
patriarcal da Diocese. O texto é assinado pelo
CONFERÊNCIA "AMAR ATÉ AO FIM"
Padre Hugo Gonçalves e a encenação de Matilde Trocado, autora
de (Woytyla; Godspell e Calcutá.) Integram o elenco jovens
Tivemos casa cheia e foi uma óptima oportunidade de
provenientes de diferentes paróquias e movimentos do
reflexão e de aprendizagem
Patriarcado de Lisboa.-------------------------------------------------Algumas citações…
Estreia no dia 18 Nov., e estará em cena até 20 de Novembro,
"A eutanásia não acaba com o sofrimento, acaba com a vida."
Em cena dias 18, às 21h30; 19, às 18h15 e 21h30
dia 20, às 16h30 e às21h30.
"Um debate sobre a eutanásia não é um debate sobre morte digna Bilhetes à venda na FNAC, WORTEN e http://ticketline.sapo.pt
ou morte assistida. Não é um debate à esquerda ou à direita, laico
Uma manta por um sorriso
ou religioso. É sim, um debate sobre valores essenciais à vida:
A Comunidade Vida e Paz associou-se ao Supperday, promotor
dignidade, liberdade, respeito pela pessoa e pela vida".
de empreendedorismo social, que realiza a campanha „Troca a
"Os cuidados paliativos não são, como tantos dizem, uma questão Tua Manta Por Um Sorriso‟, com o objetivo de angariar, até dia 4
de amor e carinho, são sim uma especialidade médica vocacionada de novembro, 600 mantas para as pessoas sem-abrigo. Qualquer
para prestar cuidado clínico e acompanhamento a doentes em pessoa pode ser solidária e apoiar a campanha de angariação de
mantas, cobertores ou edredões, sendo que “outras peças de
estado incurável ou muito grave".
roupa são também aceites, desde que doadas com carinho”,
Pode ainda ler a nota pastoral dos Bispos sobre o assunto.
divulga a instituição católica, destacando que as ofertas podem
A Paróquia de Cascais agradece aos oradores Dra. Isabel Galriça ser entregues nos balcões dos CTT, “através da embalagem
Neto e Dr. Pedro Vaz Patto, pela sua enorme disponibilidade.
solidária e sem custos”, ou na sua sede.

AconteceunaParóquia.

Para Refletir
A Oração do Homem pobre
Existe uma estreita ligação entre a fé e a oração bem como
entre humildade e oração. Alguém disse que se aprende
melhor a rezar precisamente a partir do momento em que se
descobre que não se é capaz de o fazer. É exactamente o
contrário do que nos possa parecer. Na verdade, quando te
é muito difícil rezar e quando queres e não consegues fazer
oração, estás a receber de Deus uma oportunidade
excecional para aprenderes. O segredo da oração consiste na
fome de Deus. Fome que nasce em nós muito mais
profundamente que o nível dos nossos sentimentos e das
palavras. Uma pessoa cuja memória e imaginação estão
assaltadas por um sem número de pensamentos e de imagens
inúteis e até nocivas pode, por vezes, rezar muito melhor
com o seu coração atribulado do que aquele cuja mente se
deleita com claras noções e fáceis atos de amor. Trata-se de
experiências que nos fazem nascer no coração a chamada
“oração do homem pobre”… Na oração, deveríamos
manter-nos como pobres e sem nada e, se não soubermos
rezar, será o próprio Espírito Santo a descer à nossa pobre
alma para rezar em nós com “gemidos inefáveis”. (Rm. 8,26)
(Tadeusz Dajczer em “Meditações sobre a Fé”)

Jubileu da Misericórdia
Sob o olhar de Deus
"Aprender a amar é: aceitar, respeitar, ser paciente, tolerante,
misericordioso e, não menos importante, aprender a rir-se de
si mesmo. Só o que é reconhecido e aceite pode ser redimido.
Esta aceitação, rompendo com os mecanismos defensivos e
protetores, dispõe-nos para nos colocarmos com serenidade e
confiança sob o olhar de Deus, tal como somos, por inteiro,
sem nenhuma necessidade de dissimular.
Precisamos da ternura e da compaixão infinita de Deus para
aprender a olhar-nos com essa mesma ternura e compaixão.
Esta é a grande dádiva daquele que irrompe na nossa vida
sempre e como nunca esperávamos. Ele é inesperado! Oxalá
se gravasse em nós, de uma vez por todas, que a perfeição de
Deus e, portanto, a nossa perfeição, não é a impecabilidade
senão a misericórdia!"
(Carlos Maria Antunes, em "Atravessar a própria solidão")

Sugestão da semana

Leitura: “Seremos julgados pelo amor” - Outubro de 2016
Autores: Pe. Gabriele Amorth e Stefano Stimamiglio (Jornalista)
Editora: Paulus
Tu és o único…
Sinopse: Este é um livro- entrevista que trata de temas que
têm suscitado muito interesse: a possessão, a opressão, a
O Teu amor cobre a imensidão dos meus pecados. Por isso obsessão e a infestação diabólica. Através de uma linguagem
quando estou plenamente ciente do meu pecado, quando clara, procura-se dar algumas noções base para uma primeira
perante a justiça dos céus, apenas a ira é pronunciada sobre abordagem na obscura fenomenologia ligada ao culto satânico
e aos seus “remédios” espirituais (exorcismos, orações de
mim, Tu és o único em direção ao qual posso fugir. Se tentar
e
outras
práticas
de
piedade).
encobrir-me da culpa do pecado e da ira dos céus, serei libertação
A
apresentação
da
obra
aconteceu
no
dia
21
de
outubro,
em
levado à loucura e ao desespero. Mas, se confiar em Ti para
Lamego,
e
no
dia
22,
em
Cascais.
A
apresentação
esteve
ao
que abranjas os meus pecados, encontrarei paz e alegria. Tu
cuidado
do
Pe.
Duarte
Sousa
Lara,
o
mais
conhecido
exorcista
sofreste e morreste na cruz para nos abrigares da nossa
culpa e tomares para Ti a ira que nós merecemos. Deixa-me português. Este sacerdote da diocese de Lamego acompanhou
de perto o Pe. Amorth durante mais de uma década, em
repousar sob a Tua proteção e transforma-me à Tua
Roma, e foi com ele que aprendeu e começou este serviço à
semelhança.
Igreja.
(Soren Kierkegaard)
o
r
“O sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do irmão
recorda-me a fragilidade da
e
minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos.”
Papa Francisco em “Mensagem para a Quaresma de 2015”
n

Para Rezar

Informações: www.paroquiadecascais.org igrejadecascais@gmail.com paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com www.facebook.com/paroquiadecascais Tel.: 214 847 480

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)

K
i
e
Intenções do Papar Francisco para este mês
k
⇒ UNIVERSAL - Jornalistas
e
Para que os jornalistas,g no desempenho da sua profissão,
sejam sempre animados
a pelo respeito pela verdade e por
um forte sentido ético.a
r
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
- Jornada Missionária Mundial
d
Para que a Jornada Missionária
Mundial renove em todas
)
as comunidades cristãs a alegria e a responsabilidade de
anunciar o Evangelho.

