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Palavra Inicial
«Viemos do Oriente adorar o Rei»
Frente ao mistério do Nascimento de Jesus, S. Mateus procura,
sobretudo, contemplá-Lo à Luz do primeiro encontro do mundo
pagão com o Salvador, de que os magos são as primícias e os
representantes. Sublinhando, de modo expressivo, a universalidade da
Mensagem cristã, dirigida a todos os homens, mesmo àqueles que,
segundo as concepções estreitas do Judaísmo, viviam fora da
Geografia e da História da Salvação, o evangelista mostra como na
visita dos Magos, se realizam as profecias do A. T.
Não deixa também de o impressionar, em contraste com o orgulho e
cegueira de Herodes e dos sábios de Israel, a boa vontade dos Magos,
que, atentos aos sinais dos Tempos, se dispõem a correr a aventura
da Fé.

InfoIgreja
Centenário das aparições de Fátima - Carta Pastoral da
Conferência Episcopal
Os bispos portugueses reafirmaram “a actualidade” da mensagem
das aparições da Virgem Maria em Fátima para a “revitalização” da fé
e do “compromisso evangelizador”. A Carta Pastoral da Conferência
Episcopal Portuguesa, intitulada “Fátima, sinal de esperança para o
nosso tempo”, foi divulgada a 16 de Dezembro, dia em que o
Vaticano confirmou a presença do Papa Francisco no Santuário de
Fátima, nos dias 12 e 13 de Maio de 2017.
A Carta episcopal está disponível para consulta no site da Paróquia
ou na nossa página de Facebook.
Papa Francisco e o louvor ao papel das mães na sociedade
O início do novo ano fica marcado pela reflexão do Papa Francisco
sobre o papel desempenhado pelas mães e o seu contributo na
construção de uma sociedade mais calorosa, afectiva e com sabor a
família.
Na homilia da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Francisco
afirmou que «as mães são o antídoto mais forte» contra as
tendências individualistas e egoístas, isolamentos e apatias. «Uma
sociedade sem mães seria não apenas uma sociedade fria, mas
também uma sociedade que perdeu o coração, que perdeu o “sabor
da família”».
«Onde há uma mãe, há ternura. E Maria, com a sua maternidade,
mostra-nos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos,
mas dos fortes; ensina-nos que não há necessidade de maltratar os
outros para se sentir importante».
Segundo o Papa, «a perda dos laços que nos unem», característica
«da nossa cultura fragmentada e desunida, faz com que cresça esta
sensação de orfandade e, por conseguinte, de grande vazio e
solidão».
O Santo Padre frisou ainda que «a orfandade espiritual» tem
consequências na vida do dia a dia. Ela «faz-nos perder a memória»
do que significa ser filhos, netos, pais, avós, amigos, crentes e «faznos perder a memória do valor da diversão, do canto, do riso, do
repouso, da gratuidade».

InfoParóquia
Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Misericórdias
– Nossa Senhora do Manto Largo.
A imagem de Nossa Senhora das Misericórdias que tem estado
em peregrinação pelas Santas Casas de Lisboa, está em Cascais
desde o passado dia 6 de Janeiro, onde foi acolhida com Missa
na Igreja da Misericórdia. Desta semana em diante a
programação desta visita será a seguinte:
Dia 8 de Janeiro - 9h- Eucaristia Dominical na Igreja da
Misericórdia
Dia 9 de Janeiro - 14h 30m - Terço no Centro de Dia Torre
Dia 10 Janeiro - 14h 30m - Terço no Centro de Dia São Miguel.
15h30 - Terço no Centro de Dia Cascais.
Dia 11 Janeiro - 18h- Visita e terço na Capela do Centro de
Alojamento Temporário de Tercena.
Dia 12 de Janeiro - 15h- Eucaristia no Centro de Convívio
Natael Rianço. 21h- Vigília e oração na Casa Grande da Galiza.
Dia 13 de Janeiro - Acolhimento da Imagem na Igreja da
Misericórdia. 21h - Procissão e acolhimento da Imagem na
Igreja Paroquial de Cascais.
Dia 14 de Janeiro - Imagem em Veneração na Igreja Paroquial
de Cascais.
Dia 15 de Janeiro - Eucaristias dominicais na Igreja de
Alcabideche.
Dia 16 de Janeiro - 18h- Eucaristia na Residência Sénior Prof.
Maria Ofélia Leite Ribeiro.
Dia 17 de Janeiro - 18h- Oração na capela da Residência Sénior
das Fisgas.
Dia 18 de Janeiro - 20h 45m- Conferencia Dr. Jorge Santos –
“Repensando as obras de Misericórdia”- na Sede da Santa Casa
da Misericórdia de Cascais.
Dia 19 de Janeiro - 17h- Recepção da imagem no Centro de
Apoio Social do Pisão.
Dia 20 de Janeiro - 15h- Eucaristia no Centro de Apoio Social
do Pisão. 18h30- Entrega da Imagem à Santa Casa da
Misericórdia de Sintra.
Conferência Vicentina de São Nuno e Santa Maria
A Conferência Vicentina de São Nuno e Santa Maria agradece a
todos os que no ano de 2016 apoiaram as famílias em
dificuldades através de donativos ou voluntariado.
Deixa ainda votos de um Feliz 2017.

CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Para Refletir
Os magos tinham o hábito de perscrutar os astros. Eles viram
uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos, então
puseram-se a caminho… Aquele que procuravam parece
querer fazer-se conhecer. Um sinal basta para estes magos.
Param, experimentam uma grande alegria, prostram-se e
oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não
é uma criança como as outras: é Rei, então oferecem-lhe oiro;
é Deus, então queimam incenso; passará pela morte antes de
ressuscitar, então apresentam a mirra. Para o regresso, não
têm necessidade de estrela. Deus convida-os a regressar por
outro caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas esta
criança que acaba de nascer.
Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”,
que sabem ver na “estrela” o sinal da chegada da libertação…
Somos pessoas atentas aos “sinais” – isto é, somos capazes de
ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz
de Deus? Procuramos perceber nos “sinais” que aparecem no
nosso
caminho
a
vontade
de
Deus?
Os “magos”: viram a “estrela”, deixaram tudo, arriscaram
tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude
de desinstalação? Somos capazes de deixar tudo para
responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos?
Os “magos” representam os homens de todo o mundo que
vão ao encontro de Cristo, que acolhem a proposta
libertadora que Ele traz e que se prostram diante d’Ele. É a
imagem da Igreja – essa família de irmãos, constituída por gente
de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e que O
reconhecem como o seu Senhor.

Para Rezar

(José Tolentino Mendonça)

Deus eterno e todo-poderoso: revelastes, hoje, o mistério do
Teu Filho como luz para iluminar todos os povos. No caminho
da salvação, quando Cristo Se manifestou na nossa vida,
recriastes-nos na luz eterna da Sua divindade. Agora é tempo de,
também nós, Vos louvarmos com a nossa voz; Vos adorarmos
com o nosso amor; de Vos agradecermos a Vossa presença que
nos redime e salva. Para que o nosso mundo seja melhor. A
nossa vida mais feliz. O nosso amor maior.
(Fonte: “ABC da Catequese)
«A experiência dos Magos evoca o caminho de cada homem em
direção a Cristo. Como para os Magos, também para nós procurar
Deus quer dizer caminhar, fixar o céu tentando descobrir no sinal
visível da estrela, o Deus invisível que fala ao nosso coração. A
estrela capaz de guiar cada homem para Cristo é a Palavra de Deus:
essa é a luz que orienta o nosso caminho, alimenta e regenera a
nossa fé.»
(Papa Francisco em 2015)

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)

Epifania
Viemos do Oriente adorar o Rei
Epifania significa “manifestação”: não se trata de uma
manifestação qualquer, de gente na rua, gritos e vozes de
contrariedade, mas manifestação da luz do “sol de justiça que
surge do alto”, de Cristo Senhor. Para alegria e plenitude de
todos. O Natal de Jesus é o “descer à praça”, o descer até nós
de Deus. A entrada no mundo de Deus para estar neste nosso
mundo: manifestar-se diante de nós como luz nova e
verdadeira que nos convida a um caminhar iluminado pela Sua
presença e o Seu projecto para nós. E a exemplo dos Magos,
caminharmos ao encontro de Deus, porque para sermos
crentes autênticos, devemos procurar a luz, caminhar ao
encontro de Jesus Cristo que nos salva. A esta manifestação
somos convidados nesta Epifania.
(Fonte: “ABC da Catequese)

Sugestão da semana
Filme: “Cantar” – EUA, 2016 (Classificação: M/6)
Realização: Animação, comédia
Intérpretes: Garth Jennings
Vozes – Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Taron

Egerton
Sinopse: Há muito que o coala Buster Moon gere um grande
teatro. Se em tempos o local foi grandioso e muito bem
frequentado, hoje encontra-se à beira da ruína. Determinado
a não desistir do grande projecto da sua vida, Buster tem uma
ideia genial: criar um concurso de cantores. Assim, anuncia
uma competição onde, para além de um prémio de cem mil
dólares, qualquer um pode mostrar o seu valor e cantar para
uma grande plateia de entendidos. O concurso vai trazer uma
série de talentos escondidos nas criaturas mais inesperadas…
Cada uma decide que é chegado o momento de se libertar da
monotonia da sua vida e mostrar ao mundo o seu valor…
momentos mais difíceis.
“ (…) Será impossível não se deixar fascinar pela atuação do
gorila John (Egerton), com "I'm still Standing", de Elton John,
ou pela versão de "Don't you worry 'bout a thing", de Stevie
Wonder, interpretada pela elefantina (Tori Kelly) (que pouco
antes deslumbra cantando "Hallelujah", de Leonard Cohen),
para não falar de "My way", de Sinatra, executada pelo rato
(MacFarlane). É coisa para deitar abaixo um teatro. Ou
melhor, capaz de o reconstruir sobre as próprias cinzas.
Emocionante e divertido, a não perder.” (Valerio Sammarco
em "Cinematografo" Trad. / edição: Rui Jorge Martins –
Fonte: Secretariado Nacional da Pastural da Cultura).

Intenções do Papa Francisco para este mês
Neste Mês de Janeiro, o Santo Padre pede-nos que rezemos «por todos os
cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se empenhem com a
oração e a caridade fraterna no restabelecimento da plena comunhão
eclesial, colaborando para responder aos desafios actuais da humanidade».
Neste sentido, o apelo é procurar, na própria vida e na vida dos grupos a
que pertencemos, oportunidades de colaboração com aqueles que pensam
e vivem de forma diferente, não vendo neles concorrentes ou adversários,
mas pessoas em busca de um bem maior.
À nossa volta, Cristo continua a chamar-nos. Peçamos ao Senhor a coragem
e a criatividade para lhe respondermos com entusiasmo. Esta é uma
orientação de oração e vida que poderá tocar todos os momentos do nosso
dia.

