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Palavra Inicial
«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»
Esta parábola quer fazer-nos compreender que Deus é bom, e
que a todos os homens que se disponham a servi-l’O Ele oferece
a entrada no seu reino. Segundo o primeiro sentido da parábola,
os operários da primeira hora foram os judeus; os outros, são os
que, ao longo dos tempos, vão entrando na Igreja de Deus. A
todos o Senhor abre as portas da salvação, porque, se para uns
Se mostrou bondoso desde a primeira hora, para todos os outros
Ele reserva os mesmos dons. Não há, pois, lugar para invejas,
onde tudo é puro dom gratuito de Deus.
(Secretariado Nacional de Liturgia)

Em 2015, partiu para Angola, trabalhando na Missão Católica
de Kalandula, Arquidiocese de Malange. Foi nessa Missão, que,
a 11 de Fevereiro de 2017, fez a sua Profissão Religiosa
Perpétua e foi ordenado diácono pelas mãos de D. Benedicto
Roberto CSSp, Arcebispo Metropolitano de Malange. É, pois,
com enorme alegria que iremos todos acolher e acompanhar a
sua ordenação sacerdotal, aqui, em Cascais, a terra que o viu
crescer.

LEITURAS
I Leitura - Is 55, 6-9
Responsório - 144 (145), 2-3. 8-9. 17-18
II Leitura - Filip 1, 20c-24. 27a
Evangelho - Mt 20, 1-16a

InfoParóquia
Ordenação Sacerdotal de João Paulo Machado Freitas
No próximo dia 15 de Outubro, às 11:00h, terá lugar, no recinto
do hipódromo de Cascais, a ordenação sacerdotal de João Paulo
Machado de Freitas. Neste dia não haverá celebração de outras
missas em Cascais, e como este é um acontecimento inédito da
nossa Paróquia, contamos com a presença de todos para
celebrarmos em comunidade e com muita alegria este momento.
Hoje, ficamos a conhecer um pouco do percurso do João Paulo
que nasceu a 29 de Maio de 1988 e veio viver para casa dos avós,
em Cascais, com apenas três meses de idade. Foi batizado na
Igreja de Alcabideche e cresceu sempre educado na fé cristã.
Frequentou a Catequese na Igreja Paroquial de Cascais e no
Colégio das Irmãs do Amor de Deus. A 14 de Setembro de 2002,
após de ter conhecido a Congregação do Espírito Santo, decidiu
seguir o apelo de Deus e encetou um longo caminho de fé e
formação: aspirantado, no Seminário da Silva (em Barcelos) e
Seminário do Fraião (em Braga), postulando no Seminário da
Torre d’Aguilha e no Seminário do Pinheiro Manso. Realizou o
seu estágio missionário na Paróquia de Nossa Senhora da Luz, na
Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Em 2012, partiu para França,
onde fez o estágio de Língua e o noviciado. A Primeira Profissão
Religiosa, aconteceu a 8 de Setembro de 2013, no Seminário da
Silva. Recebeu os ministério de leitorado a 26 de Maio de 2014 e
o acolitado a 30 de Novembro de 2015. Terminou os estudos de
Teologia, na Universidade Católica Portuguesa, no Porto.
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais
informações:www.paroquiadecascais.org - igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais-paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Aliança de Amor
No próximo dia 28 de Setembro, às 21:00h,terá lugar na Igreja
Paroquial, o encontro de apresentação e preparação para a
Aliança de amor com Nossa Senhora – uma forma de vivência
de fé, unidos a Maria para seguir Cristo. Mais informações:
Sofia Reis: 919 210 570, Helena da Cunha: 914839258, Teresa
Costa Duarte: 917329257.
GOMAJ
O GOMAJ – Grupo de Oração dos Miúdos Amigos de Jesus já iniciou atividades. Se andas no 7º, 8º ou 9º ano e queres
pertencer a um grupo incrível, estamos à tua espera. As
reuniões são aos domingos nas Salesianas, das 11:00h às
12:30h.
JIPE
O JIPE – Jovens Inspirados por Ele – destina-se a jovens entre
os 15 e os 17 anos e também já arrancou. Reúnem aos
Domingos, das 11:00h às 12:30h no Centro Cultural de
Cascais. Aparece!
Peregrinação à Terra Santa
Estão abertas as inscrições para a peregrinação Paroquial à
Terra Santa que terá lugar de 30 de Janeiro a 7 de Fevereiro
de 2018. Para inscrições e informações sobre o programa,
preços e formas de pagamento poderá contactar:
cascais.terrasanta2018@gmail.com ou pelo TM 96 416 38 33
(Anabela Gaspar). Mais informações no site da Paróquia.

Para Refletir

“As

O caminho da humildade
Foi Santo Agostinho quem mais desenvolveu a doutrina sobre
humildade. Para ele, ser humilde é reconhecer a própria
dimensão e se conhecer a si próprio com honestidade. Na
humildade, o homem reconhece a dimensão
que lhe foi dada, reconhece que é homem e não Deus: “Deus
tornou-Se homem. Tu, homem, reconhece que és homem!
Toda a humildade consiste em que te conheças a ti mesmo.”
Mas a nossa humildade também imita a humildade de Cristo, o
seu auto esvaziamento na morte que nos traz a redenção. A
humildade de Cristo é, “antes de tudo, ato salvífico de Deus”
Por isso a humildade não é, em primeiro lugar, uma virtude
mas, sim, uma atitude religiosa que une o homem a Cristo.
Agostinho chega mesmo a dizer que o pecado com a
humildade seria melhor do que a virtude sem a humildade. A
humildade abre-me para Deus. E justamente o pecado podeme forçar a capitular. Eu não sou capaz de garantir por mim.
Não tenho qualquer garantia de não pecar. Dependo total e
inteiramente de Deus. A virtude pode seduzir-nos, fazendonos acreditar que somos capazes de chegar a Deus com as
nossas próprias forças. Aquele que pretende percorrer o
caminho da virtude para chegar a Deus há de dar com a cara
na parede. Não há de encontrar a porta que conduz a Deus.
Esta porta é a humildade, a confissão da própria incapacidade
para fazer-se piedoso e santo.
Fonte: Anselm Grün e Meinrad Dufner em “Espiritualidade a partir de si
mesmo.

Para Rezar
Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da Misericórdia. Dá a cada
um de nós a capacidade de acolher apenas, sem juízos prévios,
nem cálculos.
Dá-nos a arte de acolher o trémulo, o ofegante, o frágil modo
com que a vida se expressa.
Torna-nos atentos ao desenho silencioso e áspero dos dias: à
dor profunda e, porém, quase
anónima a nosso lado; ao grito sem voz; às mãos que se
estendem para nós sem as vermos;
à necessidade que nem encontra palavras. Ensina-nos que
fomos feitos para Misericórdia e que ela é a Sabedoria que Tu,
Senhor, mais amas.
José Tolentino Mendonça

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)

obras de misericórdia são essenciais para a nossa vida cristã.
Olhai ao vosso redor, há sempre alguém que precisa de uma mão
estendida, de um sorriso, de um gesto de amor. Quando somos
generosos, nunca nos faltam as bênçãos de Deus.”
Papa Francisco
Programa e Calendário Diocesano 2017/2018
“O nosso caminho sinodal faz-se em correspondência direta à
exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. É o
nosso plano e programa essencial, como ele mesmo elucidou:
«… sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui,
possui um significado programático e tem consequências
importantes. Espero que todas as comunidades se esforcem por
usar os meios necessários para avançar no caminho de uma
conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas
como estão.» (EG, 25)
Assim sendo – e sinodalmente também – apuraram-se nos
últimos meses alguns objetivos concretos para o triénio. Um
objetivo transversal, como vem enunciado no nº 60 da
Constituição Sinodal de Lisboa (CSL): «Fazer da Igreja uma rede
de relações fraternas». E três objetivos anuais e sucessivos:
«Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé» (CSL, 38),
para 2017-2018; «Viver a liturgia como lugar de encontro» (CSL,
47), para 2018-2019; «Sair com Cristo ao encontro de todas as
periferias» (CSL, 53), para 2019-2020.”
D Manuel Clemente em 29 de junho de 2017 na altura da
Receção da “Constituição Sinodal de Lisboa”

Sugestão da semana
Leitura: “Fátima no coração”
Autor: João Manuel Ribeiro
Ilustração: Bolota
Edição: Santuário de Fátima, 2017
Sinopse: A obra, destinada às crianças, conta a história de três
amigos – a Isabel, o João e a Ana – que vão passar uma semana
de férias, na companhia da avó Amélia – tempo que servirá para
rezar e conhecer a mensagem de Fátima, por um lado, e para
descansar e descobrir o lugar dos acontecimentos, por outro. Os
três amigos, guiados em cada dia por uma “pista” bíblica, vão
descobrir a importância e o significado de vários locais de Fátima,
como a Capelinha das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do
Rosário, onde se encontram os restos mortais dos pastorinhos, a
nova Igreja da Santíssima Trindade, entre outros.
Fátima é um lugar especial.
Aqui a gente sente-se bem, em paz; respira-se um perfume de
tranquilidade.
É um lugar de culto e oração! Nesta semana, pela mão
⇒ INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO

da

Pelas nossas paróquias, para que, animadas pelo espírito
missionário, sejam lugares de comunicação da fé e testemunho
de caridade.
⇒

DESAFIOS PARA O MÊS

– Ter como intenção, na Eucaristia dominical, as necessidades da
paróquia e os seus desafios.
– Proporcionar espaços de reflexão sobre o testemunho eficaz
dos membros da paróquia, a nível das obras de misericórdia que
se podem fazer.
– Refletir sobre a adequação das oportunidades de formação na
fé que a paróquia proporciona, em especial na catequese de
adultos, jovens e crianças.

