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SEMEAR

Intenções das missas
Segunda 13: 20h00 Eucaristia na Capela da Bezerra
Arminda Germano m/c filho Silvino; + Joaquim Gomes Neto e esposa m/c filhos; +
Pai, sogros e cunhada de Edite Santos; + Pai e sogros de Teresa Carvalho; +
Marido, pais e irmãos de Vicência Nogueira; + José Augusto e José Pires m/c
Fátima e filhos; + Almas do purgatório m/c comunidade.
Terça 14: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
Joaquim Paulo e Celeste Martins m/c Maria Alice Bento; + Fernanda Santos Amado
de Matos, pais, sogros e familiares de Manuel Morgado de Matos; + Joaquim José
Raimundo Paulino, pais e sogros m/c esposa Maria Santa; + Albertina Martins
Barreiro m/c Confraria de S. Miguel; + Pais de Miguel de Matos; + António Morgado,
Amália Frazão, Jorge Morgado e padrinho Francisco m/c Filomena Vicente.
Quarta 15: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Luís António Venda da Silva (7º dia); + Manuel Januário Bento e esposa m/c filhos;
+ Fernando Duarte Pascoal m/c A.O; + Irmãos de Maria Trindade da Silva; + Daniel
Morgado, Carlos Morgado, pais e sogros de Leonor; + José António e Maria Marques
m/c José e Fernanda; + Associados do A.O.
Sexta 17: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Vicente Moleiro e Manuel Caetano Durão e familiares de Carlos Moleiro; +
Diamantina Moleiro Cordeiro m/c Confraria de S. Miguel; + Manuel Carreira de
Sousa m/c esposa e filha; + António Coelho da Conceição m/c esposa e filhos; +
Ação de graças a Nª Srª m/c Clotilde Marques; + Albertino Moleiro Pereira e Joaquim
Rosa m/c Ilídio Rosa; + Manuel Carreira Martins e Daniel Marques Bento m/c netos
Cristiano e Sónia; + Pais de Maria Paula Martins; + António Amado Frazão e Elvira
Coelho da Conceição m/c filha Florinda; + Florinda Moleiro da Conceição m/c filhas.
Sábado 18: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Pais, avós e sogros e tios de Teresa Venda; + João Filipe da Silva Amado, pai e
avós m/c mãe; + Fernando Manuel Cardoso da Silva Costa e Hélder Luís Cardoso
da Silva Costa m/c Carla Costa; + Almas do purgatório m/c Prazeres Fernandes; +
Eduardo Correia, Pedro Silva e avós de Beta e Marco Cordeiro; + Associados da
Sagrada Família.
Domingo 19: Domingo V Páscoa
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga - Ofertas a Nossa Senhora
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal - Profissão de Fé
Contactos: Residência: 244402347 • Pároco: 965368245 • E-mail: serroventoso@leiria-fatima.pt
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Domingo IV
Páscoa
12 Maio 2019

1ª Leitura – Act 13,14.43-52;
Salmo – Salmo 99 (100);
2ª Leitura – Ap 7,9.14b-17;
Evangelho – Jo 10,27-30.

O Bom Pastor
O 4º Domingo do Tempo Pascal é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois
todos os anos a liturgia propõe um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo
João, no qual Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, portanto, este o tema
central que a Palavra de Deus hoje nos propõe.
O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja missão é trazer a vida
plena às ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar
o Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-l’O. É dessa forma que encontrarão a
vida em plenitude.
A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes diante da proposta que o
Pastor (Cristo) nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de autosuficiência, satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; de outro,
estão outras ovelhas, permanentemente atentas à voz do Pastor, que estão
dispostas a arriscar segui-l’O até às pastagens da vida abundante. É esta última
atitude que nos é proposta.
A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que seguiu Jesus, o Bom
Pastor: a vida total, de felicidade sem fim.
in, Dehonianos.pt
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Informações Paroquiais
Cartório Paroquial:
Esta semana haverá Cartório Paroquial:
- Mendiga, terça-feira, das 19h00 às 19h45;
- Serro Ventoso, quarta-feira, das 19h00 às 19h45;
- Arrimal, sexta-feira, das 19h00 às 19h45.
Reunião de Catequistas da Mendiga:
Na próxima terça-feira, pelas 21h00, no salão, irá haver uma reunião de catequistas
em ordem a preparar a atividade de geminação com a Paróquia da Azoia.
Convite do Senhor Bispo para o Jubileu das Vocações:
Há momentos grandes na vida de todas as pessoas. Há festas importantes em
cada família ou comunidade. São “marcos” – que deixam marcas – na história da
vida pessoal, familiar e comunitária que merecem e requerem ser evocados,
celebrados, rezados e meditados à luz da fé, em Igreja.
Na linguagem comum, usamos o termo “Jubileu” (dia de júbilo, de alegria) para
comemorar os 25 ou 50 anos de um acontecimento significativo.
Enquanto Igreja Diocesana de Leiria-Fátima queremos continuar a iniciativa de
celebrar, de um modo especial, o “Jubileu das Vocações” ao matrimónio, ao
ministério sacerdotal e à especial consagração na vida religiosa ou na vida secular.
Será um momento alto para reviver e reavivar o encanto e a frescura do primeiro
“sim”, para celebrar o caminho percorrido e correspondido ao longo da vida, para
agradecer a Deus os frutos que, através destas vocações, suscitou ao serviço da
vida e do amor, e para renovar os compromissos vocacionais.
Assim manifestar-se-á também a beleza das várias vocações que adornam a Igreja
de Jesus e fazem dela um jardim florido com o esplendor dos mais variados dons
e vocações. Com tal testemunho podemos contribuir para que outras pessoas
contemplem os frutos do amor de Deus, O reconheçam e O louvem.
Convido, pois, todos e todas que neste ano perfazem 25, 50 ou 60 anos, de
matrimónio, de sacerdócio e de vida consagrada a estarem no Seminário de Leiria
no dia de junho próximo, para celebrarmos todos juntos o “Jubileu das vocações”.
Desde já, o meu agradecimento. Será no dia 01 de Junho, no Seminário de Leiria.
Leiria, 13 de abril de 2019
† António Marto
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.
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MEMSAGEM DA IRMÃ MARIA DA GRAÇA AMADO
LUIS ANTÓNIO
Tu já alcançaste a meta!
Tu já alcançaste o paraíso!
A ti já te abraçou Deus Pai!
Constatá-lo significa uma separação que provoca sofrimento e dor; ainda mais
quando estamos acostumados a privilegiar mais a relação física, social, ... do que
a espiritual. Ambas são importantes, mas a segundas nestes momentos é a que
nos pode dar paz, serenidade e confiança no amanhã que a todos nos espera.
Hoje somos obrigados a terminar a relação física mas podemos e devemos potenciar
a relação espiritual que nos permitirá estar unidos de outro modo.
Hoje o finito alcançou o infinito, ou melhor o finito transformou-se em infinito. Toda
a nossa vida destina-se a chegar aí. Há quem necessite muitos anos ou a quem
Deus concede muitos anos e outros menos.
Hoje não se trata de “contar” anos, mas de pensar em vive-los intensamente;
amando e facilitando uma vida feliz a nossa volta.
Ante a partida do Luís António somos tentados a perguntar-nos “PORQUÉ? Somos
tentados a pôr a culpa em Deus e talvez até a perder a pouca fé que ainda temos...
ATENÇÃO
Não se trata de preguntar PORQUÊ senão de responder a um PARA QUÊ.
Convido cada um/a a tratar de responder ao para quê e talvez nos venham à mente
respostas como estas:
- ... para dizer-nos que a vida são dois dias e há que vivê-la fazendo o bem, etc ...
- ... para que o sofrimento e as lágrimas das pessoas queridas salvem o mundo,
devolvam a fé e a esperança a tantas pessoas que a perderam também na nossa
terra.
- ...
Maria aos pés da cruz contempla o seu Filho morto por nosso amor. O sofrimento
do Filho e as lágrimas da Mae são o que nos salva! Mas esse sofrimento e essas
lágrimas não ficaram concentradas nesse acontecimento histórico. Enquanto houver
vida neste mundo, estamos todos chamados a oferecer a nossa dor e as nossas
lágrimas para salvar a humanidade unindoas à morte de Cristo.
Contemplando a Sua Cruz encontramos a resposta ao porquê e entendemos o
para quê.
Continuo a rezar para que assim seja e uno-me espiritualmente à família do Luis
António e a todaa comunidade de Serro Ventoso.
Com carinho, Ir. Maria da Graça Amado.

