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Palavra Inicial

«Conheceram-n’O ao partir o pão»
Tal como na aparição aos discípulos de Emaús, em cada
celebração eucarística Jesus está connosco, explica-nos as
Escrituras e faz-nos ver o que nelas se refere a Ele, preside à
fracção do pão, que é a Eucaristia, e nela Se nos dá a conhecer
e nos enche de alegria pascal. Na verdade, a viagem de Jesus
com os dois discípulos, estrada abaixo a caminho de Emaús, é
como uma verdadeira Missa ambulante, modelo de todas as
celebrações eucarísticas.
LEITURAS
I Leitura - (Act 2, 14. 22-33)
Responsório - Sal 15 (16), 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11
II Leitura - (1 Pedro 1, 17-21)
Evangelho - (Lc 24, 13-35)
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Peregrinação a Fátima
Tal como anunciado no ano passado pelo nosso Prior, este ano a
Paróquia de Cascais volta a peregrinar a Fátima no último sábado
do mês de maio.
A peregrinação será no dia 27 de maio e espera contar com
todos os paroquianos.
Os autocarros sairão de Cascais às 8.30 de sábado e regressarão
ao final do dia. Quem desejar, pode viajar no seu próprio carro.
A viagem no autocarro tem um custo de 10 euros, exige uma
inscrição no cartório (com respetivo pagamento), até ao dia 21.
Quem viajar por meios próprios, deverá inscrever-se também
em peregrinacaocascais@gmail.com.
Em ano de Centenário das Aparições de Fátima, este é um ano
ainda mais especial para visitar Nossa Senhora. Juntos, em
Paróquia.
Noite de Oração
No próximo dia 4 de Maio, quinta-feira, haverá noite de oração,
às 21:30, na Igreja Paroquial, com coordenação do Pe. Carlos
Macedo.
Coroação das imagens de Nossa Senhora
No dia 4 de Maio, na missa das 19:15, decorrerá a celebração de
coroação das imagens de Nossa Senhora que peregrinaram pelas
casas do Concelho de Cascais.
Capela da Bicuda
No decorrer do próximo mês de Maio, mês de Maria, será
rezado o terço na capela da Bicuda, todos os dias, às 19h.

Concerto solidário e lançamento de CD
Na próxima sexta feira, dia 5 de Maio, terá lugar na Igreja
Paroquial, às 20:00h, um Concerto com a cantora lírica, Teresa
Cardoso de Menezes que irá lançar o seu CD, “Mater Dei”.
Trata-se de uma edição especial para celebrar o Centenário das
Aparições em Fátima e com uma componente solidária, já que
parte das vendas do CD reverterá a favor da AIS – Ajuda à
Igreja que sofre.
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Escuteiros – celebrações do dia de S. Jorge
Numa Missa celebrada no passado dia 20 de Abril, no Parque de
Monsanto, por ocasião das celebrações do dia de S. Jorge, o
Cardeal Patriarca de Lisboa, elogiou o escutismo como uma
grande escola de sociabilidade, com a qual todos podem
aprender a superar divergências e a olhar para quem mais
necessita.
“A sociedade portuguesa tem muito a aprender com este
espírito escutista de viver em patrulha, em equipa, de ninguém
ficar para trás, olhar por todos (…). Aprende-se no escutismo
que só chegamos bem quando chegamos a todos”, referiu D.
Manuel Clemente.
Conferência Episcopal Portuguesa
No passado dia 26 de Abril, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D.
Manuel Clemente, foi reeleito na Presidência da Conferência
Episcopal Portuguesa para o triénio 2017-2020 e D. António
Marto reconduzido como Vice-Presidente.
Em declarações proferidas após a reeleição, D. Manuel
Clemente afirmou que o que está na agenda do próximo triénio
da Igreja Católica Portuguesa, são os jovens, em sintonia e
cooperação com as prioridades da Igreja no seu conjunto.
Papa Francisco – viagem ao Egipto
Alguns dias antes de iniciar a sua viagem ao Egipto (onde se
apresentará como “amigo, mensageiro de paz e peregrino”), o
Papa Francisco enviou uma mensagem àquele povo, apelando à
paz e ao diálogo entre religiões. O Santo Padre falou de um
mundo “dilacerado por uma violência cega” que exige como
resposta “paz, amor e misericórdia”: o mundo “precisa de
construtores de paz, de diálogo, de fraternidade, de justiça e de
humanidade”, acrescentou o Santo Padre.
Nesta viagem o Papa apela ao diálogo inter-religioso com o
mundo islâmico, bem como ao diálogo ecuménico com a Igreja
Copto-Ortodoxa, num inequívoco pedido de fraternidade e
reconciliação entre cristãos, judeus e muçulmanos, sem
esquecer “um abraço de consolação e encorajamento a todos os
cristãos do Médio Oriente”.
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Para Refletir
Era uma vez o Amor...
Salvou os outros e não conseguiu salvar-Se a Si
mesmo», comentava-se junto d’Aquele Crucificado, sem
perceber nada da Sua história.
Na verdade, a história mais simples do mundo, mas por
vezes complicamos tanto a simplicidade do mundo!
Comprometemos a transparência da vida com o nosso
excesso de razões!
No entanto, aquela história, a de Jesus, conta-se assim:
«Era uma vez o Amor...».
O amor, essa entrega de nós para lá do cálculo e da
retenção, a ponto de não conseguirmos viver para nós
próprios. O amor, essa descoberta de que ou nos
salvamos com os outros (porque aceitamos o risco de
viver para os outros) ou gastamos inutilmente o nosso
tesouro.
O que se comentava junto da cruz, naquele dia, não era
um insulto, mas o maior dos elogios feitos a Jesus.
Compreender isso é, de alguma maneira, acolher o
sentido verdadeiro da Páscoa. (José Tolentino Mendonça)

Para Rezar
Em mim, Senhor...
Em mim, Jesus, age com a Tua força,
a força da Tua Ressurreição
e na pequenez destas mãos e deste coração,
aceita a entrega que mesmo assim ouso fazer-Te:
Aceita as minhas mãos, age em mim;
Aceita o meu coração, ama em mim;
Aceita o meu olhar, vê em mim;
Aceita os meus passos, caminha por (através de) mim;
Aceita, por mim, continuares a dar-Te aos irmãos.
Que eu nada faça, Senhor, sem que Tu o faças em mim.
Ámen.

“A Ressurreição é o testemunho definitivo
da Vida do Amor.”
(São João Paulo II)

O Senhor está Vivo!
(….) “Eis o que esta noite nos chama a anunciar: o palpitar do
Ressuscitado, Cristo vive! E foi isto que mudou o passo de Maria
de Magdala e da outra Maria: é o que as faz regressar à pressa e
correr a dar a notícia (Mt 28, 8); é o que as faz voltar sobre os
seus passos e sobre os seus olhares; regressam à cidade para se
encontrar com os outros. Como entramos com elas no sepulcro,
assim vos convido a irmos também com elas, a regressarmos à
cidade, a voltarmos sobre os nossos passos, sobre os nossos
olhares.
Vamos com elas comunicar a notícia, vamos… a todos aqueles
lugares onde pareça que o sepulcro tenha a última palavra e onde
pareça que a morte tenha sido a única solução. Vamos anunciar,
partilhar, revelar que é verdade: o Senhor está Vivo. Está vivo e
quer ressurgir em tantos rostos que sepultaram a esperança,
sepultaram os sonhos, sepultaram a dignidade. E, se não somos
capazes de deixar que o Espírito nos conduza por esta estrada,
então não somos cristãos. Vamos e deixemo-nos surpreender por
esta alvorada diferente, deixemo-nos surpreender pela novidade
que só Cristo pode dar. Deixemos que a Sua ternura e o Seu
amor movam os nossos passos, deixemos que o pulsar do Seu
coração transforme o nosso ténue palpitar.”
(Papa Francisco na Homilia da Vigília Pascal – 15-04-2017)

Sugestão da semana
Leitura: “Fátima - Das visões dos pastorinhos à visão cristã”- Abril de
2017
Autor: Carlos A. Moreira Azevedo
Editora: A Esfera dos livros
Sinopse: «Tema "delicado e melindroso" lhe chamou diversas vezes o
primeiro estudioso dos factos ocorridos em Fátima, o Cónego Formigão.
As visões da Cova da Iria são assunto secundário e periférico na dimensão
da fé cristã e simultaneamente importante na intensificação e dinamismo da
vida espiritual de tantos católicos. Escrever sobre tal matéria corre riscos
de gerar irritação em olhares fundamentalistas ou insatisfação em críticos
radicais. Isso não me amedronta.» - São estas palavras que abrem a
introdução deste livro que apresenta «uma releitura crítica sobre o
fenómeno das visões ocorridas na Cova da Iria há 100 anos, partindo da
situação sociocultural de Portugal e da Europa e da realidade familiar e
psicológica das personalidades envolvidas».
«Gostaria de contribuir para percebermos como as visões dos pastorinhos
num lugar irrelevante se transformaram numa proposta de alcance
internacional e multitudinário. Que visão de Deus e do mundo propõem?
Que capacidade de futuro encerram? Reforça-se ou debilita-se a forma
especificamente cristã de viver ao estilo de Jesus? Fátima permite regredir
ou amadurecer uma vivência cristã?», questiona o bispo português,
delegado do Conselho Pontifício da Cultura. (…) (Fonte – SNPC).

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

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.

⇒ ESPECIAL

Pela paz na República Democrática do Congo. Rezemos também
pela Colômbia, Venezuela e Paraguai.

