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Palavra Inicial

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra »
A Ascensão não é uma ausência, mas uma plenitude. O Senhor não
abandona os seus na terra. Ele é, pela Ressurreição, o “Senhor” que
domina o Céu e a terra. E continua presente e activo no meio de
nós pelo seu Espírito que está na Igreja: na palavra de Deus, na
acção dos Sacramentos, no amor da comunidade dos crentes vindos
de todas as nações e em cada baptizado. E para que a sua presença
possa chegar a todos os homens, a todos o Senhor envia agora os
seus Apóstolos.
Secretariado Nacional de Liturgia
LEITURAS

I Leitura – (Act 1, 1-11)
Responsório–( Sal 46 (47), 2-3. 6-7. 8-9)
II Leitura - (Ef 1, 17-23)
Evangelho - (Mt 28, 16-20)

InfoParóquia

Jantar dos escuteiros – angariação de fundos para actividade
internacional de verão

Lembramos, uma vez mais, que irá realizar-se, no dia 3 de Junho, às
20:00h, no Centro de Convívio do Bairro do Rosário, um jantarleilão organizado pelos escuteiros de Cascais em parceria com as
Gaivotas da Torre, sendo as receitas repartidas entre as duas
instituições.
O jantar terá o preço de 15,00€ por pessoa e inclui entradas, prato
principal, sobremesa, bebidas, café, e muita animação com música ao
vivo e prémios fantásticos para leiloar e sortear, entre os quais, uma
semana num challet nos Alpes Franceses.
As inscrições e reservas podem ser feitas até ao dia 27 de Maio
para o email cascais729@gmail.com

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

www.facebook.com/paroquiadecascais - paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
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Dia Mundial das Comunicações Sociais
A Igreja assinala hoje (Domingo) o dia mundial das comunicações
sociais. Aqui ficam as palavras inspiradoras do Papa Francisco
dirigidas aos que trabalham na área da comunicação: "Há
necessidade de romper o círculo vicioso da angústia e deter a
espiral do medo, resultante do hábito de se fixar a atenção nas
«notícias más» (guerras, terrorismo, escândalos e todo o tipo de
falimento nas vicissitudes humanas). (...) Tudo depende do olhar
com que a [realidade] enxergamos, dos «óculos» que decidimos
pôr para a ver: mudando as lentes, também a realidade aparece
diversa. Então, qual poderia ser o ponto de partida bom para ler a
realidade com os «óculos» certos? (...) Para nós, cristãos, os
óculos adequados para decifrar a realidade só podem ser os da
boa notícia: partir da Boa Notícia por excelência, ou seja, o
«Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus».
Encontro do Presidente dos Estados Unidos com o Papa
No encontro decorrido na passada semana na Cidade do
Vaticano, o Presidente dos Estados Unidos e o Santo Padre
abordaram vários temas relacionados com a actualidade
internacional e a paz no mundo. Uma nota oficial divulgada pela
sala de imprensa da Santa Sé refere que se manifestou “o desejo
de uma colaboração serena entre o Estado e a Igreja Católica nos
Estados Unidos, comprometida no serviço à população nos
campos da saúde, da educação e da assistência aos imigrantes”.
Os responsáveis do Va
ticano e dos EUA fizeram “especial referência à situação no Médio
Oriente e à tutela das comunidades cristãs”, sublinhando o
“compromisso comum em favor da vida e da liberdade religiosa e
de consciência”.
13ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura – A relação
dos jovens com a cultura
A 13ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, que irá decorrer
no dia 3 de Junho, em Fátima, tem como tema ‘«Out of the box» A relação dos jovens com a Cultura’, e enquadra-se na próxima
assembleia geral do Sínodo dos Bispos que, em Outubro de 2018,
vai reflectir sobre ‘Os jovens, a fé e o discernimento vocacional’.
O tema destas jornadas abre-se a professores, educadores e
responsáveis paroquiais pela juventude e demais organismos e
movimentos.
Jornada de oração pela Igreja na China
Assinalou-se no passado dia 24 de Maio, a jornada de oração pela
Igreja da China, um País onde ser cristão é difícil e passa muitas
vezes pela clandestinidade. A este propósito, o Papa deixou as
seguintes palavras: “Digo aos católicos chineses: levantemos o
olhar para Maria, nossa Mãe, para que nos ajude a discernir a
vontade de Deus a respeito do caminho concreto da Igreja na
China e nos ajude a acolher com generosidade o seu projecto de
amor”. Por sua vez, o Cardeal Joseph Zen Ze-kum, Bispo emérito
de Hong Kong pediu a nossa oração: “Esta é a ajuda mais preciosa
que se pode dar (aos Cristãos da China) para que eles possam ser
fortes na fé (…).

Para Refletir
Jesus Foi Levado para o Céu
Neste domingo, a Igreja celebra a Ascensão do Nosso
Senhor Jesus Cristo, festa da subida de Jesus para os céus.
Aquele que veio do céu para lá retorna. Mas não vai para
Se distanciar de nós, para nos esquecer. Desaparece a Sua
presença física, mas permanece a Sua promessa: “Eu estarei
convosco todos os dias” (MT 28, 20). Graças a Deus!
Diante disto, sinto, no meu espírito, paz, mesmo diante das
angústias que assolam os nossos corações. Ele está comigo,
está contigo, está com todos nós!
Jesus permanece com os Seus discípulos e connosco, todo
o tempo: Continua na Igreja, nos sacramentos, na caridade,
na oração, no próximo; em todas as coisas boas pode-se
perceber a presença amorosa de Jesus Cristo. (….) Nosso
Senhor Jesus Cristo elevou-Se ao céu, que o nosso coração
se eleve com Ele. (Internautas Missionários)

Para Rezar
Para completares a Tua túnica sem costuras e portanto,
para completares a nossa fé, ascendeste pelo ar até aos
céus, perante os olhos dos apóstolos. Desta forma,
mostraste que és Senhor de tudo e que és a realização
da Criação. Assim, desde esse momento, cada ser
humano e cada criatura viva deveria curvar-se ao ouvir o
Teu nome. E, com olhos de fé, podemos ver que toda a
criação proclama a Tua grandeza.
(Bernardo de Claraval

Em Cristo, que subiu ao céu, o ser humano entrou de
modo inaudito e novo na intimidade de Deus; o homem
já encontra para sempre espaço em Deus. O "céu”…
Esta palavra céu, não indica um lugar acima das estrelas,
mas algo muito mais ousado e sublime: indica o próprio
Cristo, a Pessoa divina que acolhe plenamente e para
sempre a humanidade, Aquele em quem Deus e o
homem estão para sempre inseparavelmente unidos. O
céu é o ser do homem em Deus. E nós aproximamo-nos
do céu, aliás, entramos no céu, na medida em que nos
aproximamos de Jesus e entramos em comunhão com
Ele.
(Papa Bento XV)

(…) A confiança na semente do Reino de Deus e na lógica da
Páscoa não pode deixar de moldar também o nosso modo de
comunicar. Tal confiança que nos torna capazes de atuar – nas
mais variadas formas em que acontece hoje a comunicação – com
a persuasão de que é possível enxergar e iluminar a boa notícia
presente na realidade de cada história e no rosto de cada pessoa.
Quem, com fé, se deixa guiar pelo Espírito Santo, torna-se capaz
de discernir em cada evento o que acontece entre Deus e a
humanidade, reconhecendo como Ele mesmo, no cenário
dramático deste mundo, esteja compondo a trama duma história
de salvação. O fio, com que se tece esta história sagrada, é a
esperança, e o seu tecedor só pode ser o Espírito Consolador. A
esperança é a mais humilde das virtudes, porque permanece
escondida nas pregas da vida, mas é semelhante ao fermento que
faz levedar toda a massa. Alimentamo-la lendo sem cessar a Boa
Notícia, aquele Evangelho que foi «reimpresso» em tantas edições
nas vidas dos Santos, homens e mulheres que se tornaram ícones
do amor de Deus. Também hoje é o Espírito que semeia em nós o
desejo do Reino, através de muitos «canais» vivos, através das
pessoas que se deixam conduzir pela Boa Notícia no meio do
drama da história, tornando-se como que faróis na escuridão deste
mundo, que iluminam a rota e abrem novas sendas de confiança e
esperança.
(Papa Francisco em “Mensagem para o 51ª Dia Mundial das Comunicações Sociais – 28-052017)

Sugestão da semana
Leitura: “Meditações sobre a Fé”, 2007
Autor: Tadeusz Dajczer
Editora: Paulos
Sinopse: Escrita numa linguagem coloquial, esta obra aborda o tema
da fé de modo íntimo, fora dos esquemas convencionais, mas
baseando-se numa sólida teologia. Considerado um bestseller um
pouco por todo o mundo, este livro é um apelo à santidade, à
conversão e à radicalidade da fé cristã. “Aqui está um livro precioso.
Precioso poderia querer dizer que tem preço, que custa muito
dinheiro. Não é este o caso. Precioso aqui significa que quem o
escreveu possuía uma grande riqueza interior e encontrou, através
destas páginas, o meio de a transmitir a outros irmãos seus. Não é um
livro para ler de corrida. Cada página precisa de ser saboreada,
cotejada com a própria realidade interior. Sai-se mais rico depois de
ler (melhor dito: de meditar) não apenas cada página, mas cada
parágrafo e cada linha.”
(D. Manuel de Almeida Trindade, Bispo emérito de Aveiro, no Prefácio de
“Meditações sobre a Fé”)

Horários das Missas:
FERIAIS
7:15h Capela do Ext. Nossa Senhora do Rosário (Sábado é às 8:30h)

Adoração Eucarística: 5ªF das 15h às 19:30h. Mês 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)

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO
Pelos cristãos em África, para que deem um testemunho profético de
reconciliação, de justiça e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso.

⇒ DESAFIOS PARA O MÊS
– Rezar pelos cristãos em África, para que sejam testemunhas da paz e da
reconciliação, depois de tempos de guerra entre grupos e países.
– Na vida pessoal, procurar situações em que não se está em paz com alguém
e procurar reconciliar-se com essa pessoa.
– Procurar conhecer, dar a conhecer e apoiar instituições que trabalham na
reconciliação entre povos, nos países que estão ou estiveram em guerra.

