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«Se

Jubileu da Misericórdia
Uma caminhada Paroquial em sete etapas

tivésseis fé!»

A fé é a raiz de toda a vida do cristão. A fé é que nos háde predispor a fazer, com simplicidade e generosidade,
tudo o que o Senhor nos mandar. Por isso, no cristão,
todo o serviço do reino de Deus é exercício da fé, e, no
fim de tudo, realização da sua própria vocação cristã.
Pe. Nuno

In Secretariado Nacional de Liturgia

Bem-vindos à folha informativa.
A Folha informativa está de volta!
Contamos com a vossa companhia, sugestões e ideias.
A Paróquia somos todos nós.

InfoIgreja
O Cardeal Patriarca de Lisboa apresentou no passado dia 20
de setembro o programa das comemorações dos 300 anos de
xxxxxxxxxxxx
qualificação do Patriarcado de Lisboa.
Entre muitas iniciativas que decorrerão ao longo de 2016 e
2017, destacam-se a realização de uma exposição, de um
musical, de um concerto de música clássica e de vários
encontros de debate e reflexão.
O ponto alto deste ano comemorativo será, contudo, a
realização da Assembleia Sinodal, entre 30 de novembro e 4
de dezembro, que encerrará a caminhada sinodal que tem
decorrido nos últimos dois anos em Lisboa. Neste encontro,
137 participantes (entre bispos, padres, religiosos e leigos)
será debatida a estratégia pastoral da diocese para os
próximos anos e o "sonho missionário de chegar a todos".
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Faltam dois meses para terminar O ANO da
MISERICÓRDIA.
Um Jubileu extraordinário com graças e bênçãos especiais
para os cristãos.
Nesse contexto e ao longo deste ano, temos vindo a
fazer uma campanha Paroquial de reflexão sobre as obras
de misericórdia corporais e espirituais, um pedido do
próprio Papa que temos seguido mensalmente.
Na quinta etapa desta caminhada, e ao longo deste mês
de setembro, refletimos sobre a obra corporal: acolher
os peregrinos e a obra espiritual consolar os tristes.
Como desafio concreto para este mês propomos apoiar
financeiramente a Clinica de São José, em Erbil, no Norte
do Iraque, que presta apoio a centenas de doentes
deslocados, na sua maioria cristãos que tiveram de fugir
do Estado Islâmico. Pode fazer a sua contribuição através
da
seguinte
referência
Multibanco:
Entidade:21244
Referência:999999999
A sobrevivência destas pessoas depende da nossa ajuda.

Inscrições para catequese do JIPE
"Se tens entre 15 e 17 anos, põe-te a caminho e entra
no JIPE! O JIPE - Jovens Inspirados Por Ele - é o grupo de
catequese da Paróquia de Cascais. Temos reuniões todas
as semanas às 11h na Capela de S. Sebastião no Parque
Marechal Carmona. Faz já aqui tua inscrição!
O JIPE arranca já dia 9 de outubro! Estamos à tua espera!

Musical Calcutá - Já tem o seu bilhete?
Estreia no dia 6 de outubro, no Auditório Senhora da Boa
Nova, no Estoril, o Musical Calcutá, dedicado Madre
Teresa, a Santa dos últimos. Os lucros deste espetáculo
revertem a favor do trabalho social do Centro Paroquial
do Estoril. Pode comprar os seus bilhetes no próprio
Auditório
ou
em
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/40576-calcutaauditorio_sra_boa_nova/
A não perder!

Para Refletir

Jubileu da Misericórdia

Permanecer em Jesus
A tarefa mais importante do discípulo é permanecer em Jesus.
A permanência é a condição para poder dar fruto. O ramo só
pode dar frutos se permanecer preso à videira. Permanecer em
Jesus significa ficar imbuído do espírito e do amor de Jesus.
Assim como o ramo recebe a seiva da videira, assim flui dentro
de nós o amor de Jesus manifestado na Sua morte de cruz.
Trata-se de um permanecer mútuo. Nós devemos permanecer
em Jesus. E então também Ele permanecerá em nós
impregnando-nos com o Seu amor. E esse amor nos faz dar
frutos. O verdadeiro fruto não consiste em grandes feitos
exteriores, ele se mostra, isso sim, no amor que passamos a
irradiar. Tudo o que fazemos só será fecundo se levar a
marca do amor."

“Somente é urgente a sua Misericórdia”
Vou pela margem do rio — entre montanhas. Só…
Nem o sussurro dum inseto. O sol pela manhã bate na
encosta.
São Francisco diria: Bendito sejas, Senhor, pelos irmãos
rochedos; pelos grandes pedregulhos soltos; pelas irmãs
urzes e carquejas com suas flores singelas; pelo rio que
murmura baixinho; pelo sol que está traçando a linha de
sombra na encosta. «Ele sentia-se a si mesmo em íntima
comunhão com todas as criaturas de Deus.»
E nós, como reagimos às maravilhas da criação? (…)
Temos, todos, máquina e disparamos em todas as direções.
Fica esquecida a direção de Deus… Acordemos. Foi Ele
quem nos criou. Vimos de Deus. Vamos para Ele. Pensemos
no poder da sua Misericórdia. Ele quer salvar-nos. Fechamoslhe a porta e Ele vai na sua solidão pela rua comprida.
Somente é urgente a sua Misericórdia na nossa pobreza e
fuga.
Os penedos silenciosos estão nus. Abre a tua porta e corre
pela rua ao seu encontro, inclina-te diante d‘Ele… Ele vai
colocar a sua mão sobre a tua cabeça e iluminar teu coração.
A Sua Misericórdia ultrapassa todas as fugas. (…)

(Anselm Grün, em "JESUS - Porta para a Vida")

Para Rezar

O caminho para a liberdade
Tu sabes, Senhor, que o caminho para a liberdade não é um
caminho
fácil.
Libertarmo-nos da opacidade do nosso egoísmo, sacudirmos a
teia ambígua das nossas dependências, buscar a verdade em
todas as situações e confrontar-se com ela, não se faz sem luta
interior,
sem
sofrimento.
Muitas vezes nos sentimos a atravessar desertos que se
prolongam.
Não faltarão mesmo momentos em que a vontade pesa, quase
a
ponto
de
desistir.
Mas faltar à chamada da liberdade é romper a aliança com a
plenitude, para a qual incessantemente nos convocas.
(José Tolentino Mendonça em “Um Deus que dança”)

“Os pobres mostram-nos Deus. Eles são testemunhas e mestres da
fé na sua forma mais concreta, porque são os últimos, os pequenos,
os marginalizados, os esquecidos, as vítimas, aqueles que sem voz
gritam pela justiça, os esfomeados, os que podem só contar com
Deus. As religiões nunca podem esquecer a centralidade dos pobres
na sua missão. Os pobres são a Porta Santa. São a mais santa das
Portas Santas.” (José Tolentino Mendonça em Assis, Itália, 19.09.2016)

(Padre Telmo Ferraz em "Um retiro na montanha")

Sugestão da semana

Leitura: "Um retiro na montanha"
Autor: Padre Telmo Ferraz
Editora: Coedição Tenacitas e Alforria
Publicação: Setembro de 2016
Sinopse: A obra "Um retiro na montanha" percorre 40 dias
da vida do autor, padre Telmo Ferraz, na montanha do
Gerês, numa cabana de pastores, na margem do rio Teixeira.
«Este livro é um homem em diálogo com a sua verdade;
despojado, não empurra portas fechadas, não força, não
exige, aceita, contempla, extasia-se, celebra a sua fragilidade;
íntimo da Vida que o chamou à Vida, longe do olhar dos
outros, não foge, não se isola, apenas se retira, mas como
quem se afasta para ver melhor e para mais próximo ouvir o
coração das coisas e do mundo», escreve, no posfácio,
Henrique Manuel Pereira, professor da Escola das Artes da
Universidade Católica Portuguesa…

x

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)

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

