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SEMEAR

Intenções das missas
Terça 11: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
Albertina Martins Barreiro (7º dia); + Francisco Paulo Costa, Maria Benta Caetano
e familiares de Rosa Costa; + Pais de Maria Alice Bento; + Maria Vicente Carvalho,
Deonila Carreira e marido m/c Lina e irmã; + Rosalina Amaro Pires m/c Confraria de
S. Miguel; + Ação de graças a Nª Srª e aos Pastorinhos m/c Maria Baptista; +
Francisca Ascensão Alves m/c marido e filhas; + Associados Sagrada Família.
Quinta 13: 19h30 Eucaristia na Capela da Bezerra
Pai, sogros, madrinha e marido m/c Leonel Cordeiro; + Pais e sogros de Silvino
Gomes Carvalho; + Joaquim Gomes Cordeiro m/c filhos; + Pais e sogros de Teresa
Venda; + José Augusto Almeida Santos e José Pires m/c Fátima e filhos; + Beatriz
Vasco e marido, filhos, e genros m/c Ricardo Miguel; + José Manuel Tavares
Conceição m/c familiares.
Sexta 14: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Joaquim Coelho da Conceição m/c esposa e filhos; + Pais, sogros e irmão de
Francisco Baptista; + António Amado Frazão, Elvira Coelho da Conceição, Emília
Paulo Martins e Martinho Rosário Martins m/c Fernando e Alda; + Manuel Isidoro e
Iria Donatília Pereira m/c filhos e netos; + António Coelho da Conceição m/c esposa
e filhos; + Etelvino Paulo Martins m/c esposa e filhos; + Manuel Caetano Alves
Durão m/c esposa e filhos; + Pai e tios de Arlindo Sousa; + Pai Daniel e sogro
Manuel Martins m/c Preciosa Bento; + Isidro Patrocínio Henriques, pais, sogros e
Francisco Coelho da Conceição m/c Matilde Cordeiro Paulo.
Sábado 15: 20h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Hortelinda Vicente e marido m/c sobrinho Rui; + Maria Celeste Venâncio m/c pessoa
amiga; + Manuel Venda Vicente, filho e familiares m/c Gracinda Amado; + Ação de
graças ao SS Sacramento m/c Maria Trindade da Silva; + Maria Joaquina Morgado
m/c filha Adília; + José António Cordeiro e Maria Marques m/c família; + Fernando
da Silva Pegada e Maria Purificação Santo m/c filhas; + José Manuel Venda Custódio
m/c Maria Elvira Custódio; + Associado da Sagrada Família.
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Advento
09 Dezembro 2018

1ª Leitura – Bar 5,1-9;
Salmo – Salmo 125 (126);
2ª Leitura – Filip 1,4-6.8-11;
Evangelho – Lc 3,1-6.

O nascimento de uma estrela
Podemos situar o tema deste domingo à volta da missão profética. Ela é um apelo
à conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos os obstáculos que impedem
a chegada do Senhor ao nosso mundo e ao coração dos homens. Esta missão é
uma exigência que é feita a todos os baptizados, chamados – neste tempo em
especial – a dar testemunho da salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer.
O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida os homens a uma
transformação total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos valores e às
prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao encontro de cada homem e
apresentar-lhe uma proposta de salvação, é necessário que os corações estejam
livres e disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. É esta missão profética que
Deus continua, hoje, a confiar-nos.
A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão é um verdadeiro êxodo
da terra da escravidão para a terra da felicidade e da liberdade. Durante o percurso,
somos convidados a despir-nos de todas as cadeias que nos impedem de acolher
a proposta libertadora que Deus nos faz. A leitura convida-nos, ainda, a viver este
tempo numa serena alegria, confiantes no Deus que não desiste de nos apresentar

Domingo 16: Domingo III do Advento
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal

uma proposta de salvação, apesar dos nossos erros e dificuldades.
A segunda leitura chama a atenção para o facto de a comunidade se dever preocupar
com o anúncio profético e dever manifestar, em concreto, a sua solidariedade para
com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. Sugere, também, que a
comunidade deve dar um verdadeiro testemunho de caridade, banindo as divisões e
os conflitos: só assim ela dará testemunho do Senhor que vem.
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Informações Paroquiais
Cartório Paroquial:
Esta semana haverá Cartório Paroquial:
- Terça-feira, na Mendiga, das 18h30 às 19h15;
- Quinta-feira, em Serro Ventoso, das 18h30 às 19h15;
- Sexta-feira, no Arrimal, das 18h30 às 19h15.
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Luz da Paz de Belém chega a Leiria
Após a chegada ao nosso país, na
Guarda, no domingo dia 16 de
dezembro, a Luz da Paz de Belém será

Tarde Cultural em Casais do Chão
A comunidade de Casais do Chão, também irá realizar um evento,
mas no dia 16 de Dezembro, a partir das 15h00. Nesta tarde
poderá desfrutar de um teatro levado a cena pelo Grupo de teatro
amador de Serro Ventoso “Olaré”, bem como de Bolos Fritos e
Café d’Avó. Não deixe de estar presente!

partilhada na nossa diocese de Leiria-

Peditório de Natal dos Bombeiros Voluntários
Bombeiros Voluntários de Porto de Mos vão dar inicio ao tradicional “ Peditório de
Natal”. Os peditórios serão realizados aos Domingos e Feriados das 09h00 às
13h00 e durante os dias de semana das 19h às 21h00.

dos Agrupamentos de Escuteiros que dinamizam esta atividade, à qual se associa

Comunicado da Comissão de Pais do Jardim de Infância e EB1 Mendiga
A Comissão de Pais do JI e EB1 da Mendiga convida todas as pessoas a assistir
à festa de Natal no próximo domingo dia 16, pelas 15:00H na Associação. Haverá
uma peça de teatro e um momento de magia.
Este ano abraçámos uma acção de solidariedade, para a qual vos convidamos e
que tem por objetivo colaborar com a instituição “Crescer e brincar da Ribeira do
Fárrio”. É um centro de acolhimento temporário de crianças até aos 10 anos.
Estas crianças estão privadas das suas famílias e tudo o que possamos dar para
ajudar a minimizar essa dor é muito importante. Todas as contribuições serão
benvindas e podem ser entregues no dia da festa ou antecipadamente a qualquer
dos pais dos alunos do JI ou EB.
Contamos com TODOS no próximo dia 16 para celebrar o Natal.

Santa), na Celebração da Palavra presidida pelo Cardeal D. António Marto.

Campanha de Natal da Cártitas: "10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz"
A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal, lança, pelo 16.º ano consecutivo,
a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”, uma ação focada na
vivência mais verdadeira dos valores humanos e cristãos da celebração do Natal.
Do total de verbas recolhidas, 65% destinam-se a apoiar a ação de cada Cáritas
diocesana no seu trabalho de apoio às pessoas necessitadas (no nosso
caso, na Diocese de Leiria-Fátima). Os restantes 35% são canalizados para um
projeto internacional, este ano o “Nutrir com Esperança”, da Cáritas da Venezuela,
que tem como objetivo garantir o acesso à saúde e apoio nutricional a crianças até
aos 5 anos e mulheres em situação de gravidez de risco.

chama é partilhada com delegações de Escuteiros e Guias de vários países.

Fátima a 17 de dezembro, segundafeira, às 21h30, na Sé de Leiria.
As paróquias, grupos de catequese, grupos e movimentos de jovens, para além

a Cáritas Diocesana e os grupos sócio-caritativos, e todos os que o desejarem,
são convidados a ir receber esta chama acesa na Gruta da Natividade (na Terra

A LUZ DA PAZ DE BELÉM
Desde 1989, a televisão pública Austríaca, em conjunto com Escuteiros e Guias
Austríacos, elegem uma criança que transporta a Luz desde Belém até ao seu
país. Esta criança, escolhida pela inocência e pureza que transmite, desloca-se
até à gruta de Belém, na Terra Santa, e recolhe a chama que é transportada até
Viena, na Áustria, onde se realiza uma cerimónia de intenso simbolismo na qual a

Uma delegação portuguesa transporta a luz até ao nosso país, para a cidade da
Guarda, no dia 16 de dezembro. De lá, vem até à Sé de Leiria, onde é distribuída
pela Diocese, no segunda-feira seguinte, dia 17. De candeia em candeia, esta
chama que foi acesa em Belém, percorre cerca de 6.200km sem nunca se apagar,
para chegar às nossas comunidades.

P. José Henrique

