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Palavra Inicial
“O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava
perdido”

A predilecção de S. Lucas pelos pecadores, em razão da
atenção que Jesus lhes dá, é patente, uma vez mais, na
passagem que hoje lemos. Com este episódio, somos todos
convidados, a tomar parte na mesa do Senhor,
particularmente na Eucaristia, com os sentimentos de
Zaqueu. A salvação também quer entrar em nossa casa.
Seremos capazes de abrir as portas do nosso coração a
Cristo, nosso Redentor?
.

In Secretariado Nacional de Liturgia

InfoParóquia
Oficinas de Oração e Vida
Já começaram as oficinas de oração e vida, com encontros
marcados para as quintas feiras, às 18:00, na Igreja da
Ressureição. Para participar, bastará aparecer.
O que é uma oficina de oração e vida?
As Oficinas foram criadas pelo Padre Ignacio Larrañaga,
sacerdote capuchinho em 1984 e são, em suma, um
método para aprender a orar. Chamam-se Oficinas de
oração porque nelas é exercida uma prática de oração
baseada na aprendizagem do manuseamento da Bíblia, pela
qual, passo a passo, aprendemos a entrar numa relação
pessoal com Deus. São também oficinas de vida
porque, através desta prática de oração, alcançamos uma
paz interior nunca imaginada - contemplando a figura de
Jesus e copiando-O, somos, lentamente, transformados
com ele.
Procissão de Velas - Alvide, 31 de Outubro
Terá lugar, na próxima segunda feira, dia 31 de Outubro, às
21:00h, em Alvide, a Procissão de Velas que sairá da Igreja
de Alvide e percorrerá as Ruas do Bairro de São José.

Noites de oração - primeira quinta feira do mês.
Terão início na próxima quinta-feira, dia 3 de Novembro, às
21:30, na Igreja Paroquial, as noites de oração da primeira
quinta feira do Mês que serão orientadas pelo Pe. Carlos
Macedo, através da evocação da mensagem de Nossa Senhora
de Medjugorge.
Caminhada da Misericórdia
Ao longo do mês de Outubro, fomos desafiados a praticar a
obra de misericórdia corporal assistir os doentes. E, de uma
forma muito concreta, a apoiar financeiramente os doentes
com menos recursos. Assim, foi possível angariar 570 euros
que serão agora aplicados na aquisição de medicamentos.
Em nome de todos os doentes apoiados com esta verba, aqui
fica um sentido agradecimento a toda a comunidade paroquial.
Campanha do Natal arranca no início de Novembro
Arranca na próxima semana mais uma edição da Campanha
Lança a Rede e Reparte, promovida pelos Amigos à Mão, com
o objectivo de proporcionar um cabaz de Natal às famílias
mais desfavorecidas da nossa comunidade e um presente a
todas as suas crianças. Para elaborar este cabaz serão
recolhidos nas missas alimentos ao longo das várias semanas.
A primeira recolha será de ATUM E SALSICHAS e acontecerá
no próximo domingo, dia 6, em todas as igrejas da Paróquia.
Com o apoio da comunidade e de algumas empresas, no ano
passado foram distribuídos cabazes e presentes por 350
famílias, num total de quase mil pessoas. Os objectivos deste
ano são semelhantes, por isso, todos os contributos são
importantes.

InfoIgreja
Congresso das Associações de Profissionais Católicos
“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai sucedernos?” Esta é uma das perguntas que consta da encíclica
“Laudato Si” e que serve de mote ao primeiro Congresso das
Associações de Profissionais Católicos. Este evento
organizado pelo Patriarcado de Lisboa vai decorrer no sábado,
dia 5, na Universidade Católica. Inscrições em
http://cuidardacasacomum.wixsite.com/apc2016

Para Refletir

Jubileu da Misericórdia

Deus ama-me exatamente como sou
Henri Caffarel conta uma história passada em Itália em fins
do séc. XVIII, num convento em construção na encosta dos
Apeninos: o prior do convento chamou o arquiteto e
mandou-lhe construir uma cela isolada sem janelas, com
frinchas que apenas deixassem entrar alguns raios de sol;
nada mais dentro da cela a não ser uma inscrição com estas
palavras: «Amo-te exatamente como és». Nessa cela, ia ser
proibido qualquer pensamento ou tema de meditação para
além deste: «Deus ama-me infinitamente, ternamente, Deus
ama-me exatamente como sou». A cela destinava-se a algum
monge que andasse triste ou ansioso a perguntar-se «como
é que o Senhor pode amar alguém como eu?».
Quem não sabe amar a Deus entre na cela do monge e
deixe-se lá ficar; veja a inscrição na parede e não pense em
mais nada: «Deus que te ama gratuitamente te ensinará a
amar.»

Cair em si: a possibilidade de um encontro
Uma comunidade de homens e mulheres que fazem esta
experiência de Deus - a de serem acolhidos na sua imensa
fragilidade - é uma comunidade que acolhe, que não julga, que
aprende a olhar os outros com a ternura de Deus. A Igreja
nasce e renova-se aqui. A missão da Igreja - que somos todos
nós - é fundamentalmente a disponibilidade para abrir a mesa símbolo da Eucaristia - a todos, a começar por aqueles que
mais sofrem, que se sentem excluídos, tantas vezes por razões
morais. Quando nos temos na conta de perfeitos ou dos
melhores, enfermamos de um farisaísmo que mais não
testemunha do que um deus tirano, o deus dos só
pretensamente bons e bem comportados. Esse não é o Deus
de Jesus Cristo!
(Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura –“Paisagens”)

Sugestão da semana

(Luís Rocha e Melo, em "Se tu soubesses o dom de Deus")

Para Rezar

Leitura: O Rosário para Crentes e Não-Crentes - Outubro de 2016
Autores: José Luís Nunes Martins; Paulo Pereira da Silva
Editora: Paulus (Coleção Catequese Pastoral)

A´estrada´da´liberdade
Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da Liberdade. Ajuda-nos a
ver, nos nossos braços fatigados, asas. Nos obstáculos mais
hirtos, desafios que nos modelam. Nos nossos limites de hoje,
as’’portas´´que’’havemos’’de’’transpor’’amanhã.
Recorda-nos, em cada dia, que estamos prometidos à
imensidão e à transparência. Há uma Arte do Ser que fica
muitas vezes ignorada: que nós a descubramos, humildes mas
também vibrantes, acreditando-nos amados e por isso capazes
de´´uma´´plenitude´feliz.
Que o sentido da Aventura interior se sobreponha ao nosso
modo sonâmbulo e assustado. E que, depois de termos pedido
o pão, tenhamos a sabedoria de pedir ainda o desejo e o
espanto.
(José Tolentino Mendonça)
Para mais informações:
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
www.paroquiadecascais.org
igrejadecascais@gmail.com 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)

Sinopse: À semelhança de “Via-Sacra para Crentes e NãoCrentes”, José Luís Nunes Martins e Paulo Pereira da Silva
escrevem para quem acredita e para quem não crê. Os
autores meditam os 20 mistérios do Rosário com um olhar
diferenciado para crentes e para não-crentes. Acompanhando
Cristo através do olhar da sua mãe, os autores apresentam
40 reflexões breves, mas desafiadoras a um olhar mais
profundo sobre a nossa vida. Um caminho profundo, pessoal
e´´íntimo´´em´´busca´´do´´sentido’’do’’Amor.
Todos os mistérios são ilustrados pelas cativantes fotografias
de Francisco Pereira Gomes. Obs. No seu lançamento que
ocorreu no passado dia 25 de outubro, na Basílica dos Mártires (ChiadoLisboa), este livro foi apresentado pelo engenheiro Fernando Santos, o
selecionador nacional de futebol.

«Neste mundo, a redenção não existe como um passado
consumado, não existe como um presente concluído e definitivo;
a redenção só existe como esperança. Neste mundo, a luz de
Deus só brilha nas luzes da esperança que a sua bondade
espalhou pelo nosso caminho.» (Joseph Ratzinger).

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.

