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Intenções das missas
Terça 16: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
Ivo Manuel Santos Amado, Luís Martins Rosário e Maria do Céu Amado Costa m/c
amigos de 1960; + Ângelo Morgado Gomes m/c Confraria de S. Miguel; + Ação de
graças a S. Brás m/c Generosa Baptista; + Benvinda Vitória Morgado m/c Confraria
de S. Miguel; + Manuel Costa Martins, pais, sogros e familiares de Clementina; +
Idalina dos Anjos Coelho m/c marido; + António Bento Caetano m/c pessoa amiga;
+ Consolar e desagravar Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria
m/c Maria Celeste.
Quarta 17: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Rosalina Venda e Júlia Venda m/c José e Fernanda; + Maria Piedade Venda e
Manuel Morgado m/c filhos e netos; + Fernando Manuel Cardoso da Silva Costa e
Hélder Luís Cardoso da Silva Costa m/c Carla Costa; + Maria Celeste Venâncio,
tios e avós de José Calado; + Manuel Marques e familiares de Maria Rodrigues dos
Santos; + Artur Fernandes m/c esposa; + Maria de Jesus Venda Inácio m/c marido,
filhos e netos; + Associados do A.O.; + Associados da Sagrada Família.
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1ª Leitura – Is 50,4-7;
Salmo – Salmo 21 (22);
2ª Leitura – Filip 2,6-11;
Evangelho – Lc 23,1-49.

Contemplar Deus-Amor
A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus
que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se
servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos.
A cruz (que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus) apresenta-

Tríduo Pascal
Quinta 18: Quinta-feira Santa
11h00 - Missa Crismal - na Sé de Leiria
19h30 - Celebração da Ceia do Senhor - na Mendiga

nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus,
Deus nos propõe: a doação da vida por amor.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a
testemunhar no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da
perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os

Sexta 19: Sexta-feira Santa
17h00 - Celebração da Paixão do Senhor - no Arrimal
(iniciando com Via Sacra, seguido da Adoração da Cruz na Igreja)

projectos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e
da arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao

Sábado 20: Sábado Santo
21h00 - Vigília Pascal - em Serro Ventoso

dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe.
O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento
supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo

Domingo 21: Domingo de Páscoa
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
14h00 - Visita Pascal em Serro Ventoso

que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que
não guarda nada para si, mas que se faz dom total.
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Visita Pascal 2019

Informações Paroquiais
Cartório Paroquial:
Esta semana não haverá Cartório Paroquial.

Domingo de Páscoa, 21: Serro Ventoso 14h00

Celebração da Via-Sacra do Senhor:
Ao longo da Semana Santa, nas diferentes comunidades paroquiais, haverá a
celebração da Via-Sacra do Senhor, momento de acompanhamento, contemplação
e aprendizagem do caminho de entrega e serviço de Cristo Senhor.
As celebrações, animadas pela catequese, serão nos seguintes dias e horários:
- Mendiga, terça-feira, às 20h00, na Igreja Paroquial
(após a celebração da Eucaristia) - animado pela catequese;
- Serro Ventoso, quinta-feira, pelas 21h00, animado pela catequese;
- Arrimal, sexta-feira, pelas 17h00, animado pela catequese.

Segunda, 22: Codaçal, Fradilhão e Chão das Pias 17h00

Visita aos doentes:
Em oredem a celebrarem as Festas Pascais, irá haver visita aos doentes:
- Mendiga, terça-feira, a partir das 11h00
(com o seguinte percurso: Cabeça Veada, Mendiga e Marinha da Mendiga);
- Serro Ventoso, sexta-feira, a partir das 10h00
(com o seguinte percurso: Chão das Pias, Serro Ventoso, Vale e Bezerra);
- Arrimal. Sábado, a partir das 11h00
(com o seguinte percurso: Portela do Pereiro, Arrimal e Alqueidão do Arrimal).

Terça, 23: Casais do Chão 18h00
Quarta, 24: Marinha da Mendiga 17h30
Quinta, 25: Bemposta 18h30
Sexta, 26: Cabeça Veada 18h00
Sábado, 27: Arrimal 13h30
Domingo de Pascoela, 28: Mendiga 14h00
Segunda, 29: Arrabal e Alqueidão do Arrimal 17h00
Terça, 30: Bezerra e Portela Vale Espinho 17h30

Missa Crismal na Sé de Leiria
Na próxima quinta-feira santa, dia 18 de abril, será feita a celebração da missa
crismal, na Catedral de Leiria.
A cerimónia tem início às 11h00 e é presidida pelo bispo diocesano, Cardeal D.
António Marto. Nesta missa, além da renovação dos compromissos sacerdotais
de todos os ministros sagrados e da bênção dos santos óleos para uso nas
celebrações sacramentais, serão dadas graças a Deus pelos 5 sacerdotes que
neste ano celebram os 25 anos da sua ordenação: Bertolino Vieira, Cristiano Saraiva,
Filipe Lopes, Jacinto Gonçalves e José Baptista. Na mesma ocasião é feita sentida
e grata memória do padre Marco Brites, falecido em junho do ano passado, e do
padre Carlos Silva, membro da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus
(Dehonianos), falecido no passado mês de março.
Formação sobre Liderança em Igreja:
O Senhor Bispo decidiu que se fizesse uma jornada de formação sobre Liderança,
tema abordado na formação do Clero, em Fevereiro, orientada por cristãos leigos,
empresários, destinada a padres e leigos, especialmente para os membros dos
conselhos pastorais e económicos. Convidaremos também os superiores das
comunidades religiosas.
Será no sábado, dia 29 de Junho, das 9h30 às 18h00, na aula Magna do Seminário
Diocesano de Leiria.

Quinta, 02: S. Silvestre (Norte) Mato Velho, Casal Velho, Poio 18h30
Sexta, 03: S. Silvestre (Sul) Lagar Novo, Sobreira, Gingil, Marinha 18h00

A Visita Pascal quer ser o anúncio festivo da Ressurreição de Cristo e também
quer ser uma celebração festiva da bênção das famílias.
Sendo assim, faço um vivo apelo a que, tanto quanto possível, a mesma visita se
faça com todos os elementos da família presentes.
Também convido todas as pessoas de cada uma das comunidades a participarem
nas celebrações eucarísticas e nos convívios como forma de estendermos a
celebração à família comunitária. Nas sedes das Paróquias não se farão convívios
e haverá apenas missa no final da visita Pascal de Sábado de Pascoela.
Por razões de tempo, peço que não procurem tratar de assuntos de cartório.
Recordo que as ofertas feitas pelas famílias se destinam ao fundo paroquial e são
um auxílio necessário para a despesa corrente da Paróquia.

