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SEMEAR

Intenções das missas
Terça 19: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
António Bento Caetano m/c filhas; + Joaquim Amado Carvalho e familiares de Zulmira
Paulo; + Celeste Martins e Joaquim Paulo m/c Maria Alice Bento; + Manuel Costa
Martins, pais, sogros e familiares de Clementina; + Benvinda Vitória Morgado m/c
Confraria de S. Miguel; + Pais e sogros de Carlos Narciso; + Pais de Izilda e
família; + Pais, sogros, irmã, cunhados e marido de Natália Montez.
Quarta 20: 19h30 Eucaristia na Capela da Bezerra
Joaquim Gomes Neto e esposa m/c filhos; + Pai, sogros e cunhada de Edite Santos;
+ Daniel Venâncio Venda e familiares m/c esposa; + José Augusto Almeida Santos
e José Pires m/c Fátima e filhos.
Quinta 21: 19h30 Eucaristia na Capela de Casais do Chão
Fernando dos Santos e irmão Armando m/c Maria Alice Lourenço; + Pais e sogros
de Vitor Antunes; + José Cordeiro Bento, Manuel Bento e Ludovina Paulo m/c
família; + Manuel Jorge dos Santos e Amélia Apolinário m/c Lídia Pereira; + António
Silva Neto, pais e sogros m/c esposa; + Luís, pai e avós, Hélder e Paulo m/c mãe
do Luís; + Pais e filho de Lucinda Apolinário.
Sexta 22: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Isidro Patrocínio Henriques m/c esposa, filhas e netos; + Maria Sousa Santo m/c
filha Laurinda; + Joaquim Alves Durão m/c filha Alzira; + Florinda Moleiro da
Conceição m/c filhas; + Hortelinda Vicente e marido m/c Amândio Vicente Moleiro;
+ Manuel Pires do Rosário, Manuel Maria Ramos e Cecília Rosa da Silva m/c Maria
de Lurdes Ramos; + José de Sousa Carreira m/c Confraria de S. Miguel; + Abílio
Manuel Durão Marques, mãe, irmãos e cunhado m/c pai; + Rui Bento m/c esposa
e filhos; + Ação de graças a Nª Srª m/c Maria de Lurdes Raúl Martins.
Sábado 23: 20h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso (6º e 7º)
Fernando Duarte Pascoal e Albertina Pereira Cordeiro m/c filhas; + Maria Piedade
Cordeiro m/c nora, filho, marido e neto; + Maria Celeste Venâncio, tios e avós de
José Calado; + Artur Fernandes m/c esposa; + Ação de graças ao SS Sacramento
m/c Maria Trindade da Silva; + Daniel Morgado, Carlos Morgado, pais e sogros de
Leonor; + Pai e familiares de Maria José Silva; + Laurinda Anastácio m/c marido e
filhos.
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1ª Leitura – Gen 15,5-12.17-18;
Salmo – Salmo 26 (27);
2ª Leitura – Filip 3,17-4,1;
Evangelho – Lc 9,28b-36.

Vida Nova em Deus
As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir sobre a nossa “transfiguração”,
a nossa conversão à vida nova de Deus; nesse sentido, são-nos apresentadas
algumas pistas.
A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do crente. Com Abraão, somos
convidados a “acreditar”, isto é, a uma atitude de confiança total, de aceitação
radical, de entrega plena aos desígnios desse Deus que não falha e é sempre fiel
às promessas.
A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa atitude de orgulho, de autosuficiência e de triunfalismo, resultantes do cumprimento de ritos externos; a nossa
transfiguração resulta de uma verdadeira conversão do coração, construída dia a
dia sob o signo da cruz, isto é, do amor e da entrega da vida.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, cujo êxodo (a morte na
cruz) concretiza a nossa libertação. O projecto libertador de Deus em Jesus não se

Domingo 24: Domingo III Quaresma
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga (6º e 7º)

realiza através de esquemas de poder e de triunfo, mas através da entrega da vida
e do amor que se dá até à morte. É esse o caminho que nos conduz, a nós
também, à transfiguração em Homens Novos.
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Informações Paroquiais
Cartório Paroquial:
Esta semana haverá Cartório Paroquial:
- Terça-feira, na Mendiga, das 18h30 às 19h15;
- quarta-feira, em Serro Ventoso, das 18h30 às 19h15;
- sexta-feira, no Arrimal, das 18h30 às 19h15.
Festa do Perdão:
No próximo Sábado, pelas 15h00, na Igreja de Serro Ventoso, as crianças do 3º
ano das 3 comunidades paroquiais, irão celebrar a sua Festa do Perdão. Para
ajudar as crianças, nesta celebração, contaremos com a presença de 3 padres.
Ofertório para a Cáritas:
No próximo fim de semana, os ofertórios das missas reverterão a favor da Cáritas
Diocesana.
Sopas na Comunidade da Mendiga:
No próximo Domingo, irá haver um festival de Sopas, organizado pela Comissão de
Festas de Nossa Senhora da Assunção. Todos estão convidados!
87ª Peregrinação Diocesana a Fátima:
Já está definido o programa para a
Peregrinação Diocesana deste ano pastoral
que, como é habitual, se realizará no 5º
Domingo da Quaresma, no dia 7 de abril.
O tema deste ano — Ao encontro de Cristo
com Maria e Francisco Marto — relembra a
celebração do centenário da morte de S.
Francisco Marto, como referiu o bispo D.
António Marto na sua mensagem para a
Quaresma. Por estar previsto na programação
do biénio pastoral dedicado aos jovens, estes,
para além do programa próprio organizado pelo
Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, terão
momentos próprios, nomeadamente no final
da celebração da eucaristia, em que alguns
jovens entregarão as suas cartas ao Bispo
diocesano, em resposta à que ele lhes deu
no final de cada um dos encontros vicariais.
Neste sentido, a divulgação feita pela Diocese
exorta os párocos a motivarem os jovens das suas paróquias para participarem
neste evento.
Para a peregrinação foi especificamente composto um hino a que se juntará
oportunamente um guião com vários elementos a usar na preparação e na viagem
para Fátima.
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Todos os diocesanos são convidados a fazerem-se peregrinos e a levarem as faixas
com as cores da vigararia a que pertencem e as paróquias são incentivadas a
promoverem a viagem em autocarro, pelas suas várias vantagens e poupança, que
ajudam o espírito da peregrinação. A fim de haver uma maior envolvência de todas
as paróquias, também é aconselhado aos párocos a alterarem ou até mesmo
cancelarem os horários das suas missas.
Programa geral
09h15 – Caminhada de 5 locais diferentes, em direção à Capelinha
10h00 – Saudação a Nossa Senhora e oração do Rosário (seguido de ensaio,
conforme programa oficial)
11h00 – Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto)
13h00 – Almoço convívio por vigararias nos parques
15h30 – Participação no concerto comemorativo do centenário da morte de S.
Francisco Marto
Programa para os Jovens
O programa para os jovens inicia no dia anterior, a 6 de abril com concentração
marcada para no salão paroquial de Fátima, às 10h30. Este dia termina com a
vigília às 22h30.
No domingo, dia 7, os jovens farão a sua concentração em frente ao Centro Pastoral
Paulo VI, às 9h15. De seguida, caminharão juntos em direção à Capelinha onde
participarão no programa comum.
A participação no programa dos jovens (que devem ter pelo menos 15 anos) requer
inscrição que tem um custo 3,50€ e que inclui almoço de sábado, alojamento e
pequeno almoço de domingo.
O jantar de sábado será partilhado.
Mais informações deverão estar publicadas em www.sdpjleiria.com

