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SEMEAR

Intenções das missas
Segunda 20: 20h00 Eucaristia na Capela de São Silvestre
Garcia Anastácio Bento e pais m/c afilhado Silvério; + Manuel Tereso Vindima e
Alice Martins m/c neto Rui; + Pais e irmãos de Albertino Amado; + Pais, sogros,
irmãos e cunhados de Manuel Martins Vicente; + Ação de graças a Nª Srª m/c
Noémia Martins Guilherme; + Leonel Lourenço e Maria Alice Carvalho Lourenço m/
c filho; + Pais, sogros, avós e Maria Alice Bento dos Santos m/c Lurdes Bento; +
Pais, sogros e marido m/c Anália Carvalho; + Almas do purgatório m/c comunidade.
Terça 21: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
Abílio da Conceição Alves da Cruz (7º dia); + José Amado Carreira m/c filho Paulo e nora
Isabel; + Ação de graças a Nª Srª e pastorinhos m/c Maria Batista Carvalho; + Fernando
Paulo Morgado m/c família; + António Bento Caetano m/c Confraria de S. Miguel; + Cesaltina
Duarte Afonso m/c filha; + Benvinda Vitória Morgado m/c pessoa amiga.
Quarta 22: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Joaquim Coelho da Conceição m/c esposa e filhos; + Ação de graças a Nª Srª m/c
Emília Moleiro; + Pais, sogros, irmãos, cunhados e genro de Alzira Marques e marido;
+ Etelvino Paulo Martins m/c esposa e filhos; + Pais, irmã e cunhado de Maria de
Lurdes Raúl Martins; + Noémia dos Santos Marques m/c pessoa amiga; + Casimiro
Sousa e Maria Luísa m/c Angelina Baptista; + Almas do purgatório m/c comunidade.
Quinta 22: 20h00 Eucaristia na Capela da Cabeça Veada
Maria Arminda Bento, filha e pais m/c Luís Bento; + Ação de graças a Nª Srª m/c Otília
Paulo; + Casimiro Brígido e familiares de Ludovina Santos; + Francisco Brígido dos Santos
e esposa m/c filho António Manuel; + Marido e familiares de Teresa Inês; + Pelas almas
que não lembradas m/c Almerinda Pacheco; + Damião dos Santos, pais, irmão, sobrinhos
e familiares de Madalena; + Lino Portela e esposa m/c filha Edite.
Sexta 24: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Martinho Rosário Martins e Emília Paula Martins m/c filhos e netos; + Rui Bento m/c
esposa e filhos; + Familiares e amigos de Cidália Carreira; + José Amado Frazão e
Encarnação m/c sobrinha Florinda; + Francisco Coelho da Conceição e tios m/c Gracinda
Costa; + Pais, irmão, cunhadas e cunhado de Maria Celina Amado Martins Pereira; +
Padrinho e tios de Gracinda Paulo; + Almas do purgatório m/c Albertina Paulo.
Sábado 25: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Maria Arlete Mariano m/c Manuela Venda; + Luís António Venda da Silva m/c pais
e irmãos; + Silvino Silva Venda, Albino Venda e Armindo Venda m/c Maria Constância
Cordeiro Venda; + Ivo Cordeiro Venda e Lucinda Bento m/c filhos; + Artur Fernandes
m/c esposa; + Francisco do Carmo Custódio m/c esposa e filhos; + Laurinda,
Filipe e pai m/c Maria Luísa Sebastião; + Almas do purgatório m/c comunidade.
Contactos: Residência: 244402347 • Pároco: 965368245 • E-mail: serroventoso@leiria-fatima.pt
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Domingo V
Páscoa
19 Maio 2019

1ª Leitura – Actos 14,21b-27;
Salmo – Salmo 144;
2ª Leitura – Ap 21,1-5a;
Evangelho – Jo 13,31-33a.34-35.

Identificação dos Cristãos - o Amor
O tema fundamental da liturgia deste domingo é o do amor: o que identifica os
seguidores de Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da vida.
No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos e deixa-lhes em testamento
o “mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. É nessa
entrega radical da vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá testemunho no
mundo do amor materno e paterno de Deus.
Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas comunidades cristãs chamadas a
viver no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas,
onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros nas dificuldades, se
amam e dão testemunho do amor de Deus. É esse projecto que motiva Paulo e
Barnabé e é essa proposta que eles levam, com a generosidade de quem ama, aos
confins da Ásia Menor.
A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e
a nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados
a viver no amor.
in, Dehonianos.pt

Domingo 26: Domingo VI Páscoa
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga - Profissão de Fé
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso - Profissão de Fé
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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, não haverá cartório.
Reunião de Festeiros e Familiares da Festa de Santo António:
Na próxima segunda-feira, pelas 21h00, no salão, irá haver uma reunião com os
festeiros da festa de Santo António e seus familiares em ordem a falar sobre assuntos
importantes relativamente à Festa de Santo António. Os membros da Comissão
são também convidados.
Ensaio para a Profissão de Fé em Serro Ventoso e na Mendiga:
No próximo Domingo as crianças do 6º ano irão celebrar a sua Festa da Profissão
de Fé. Em ordem a preparar esta Festa irá haver reunião:
- Sexta, pelas 18h30, em Serro Ventoso;
- Sexta, pelas 20h45, na Mendiga.
Oração Mariana animada pelo 10º ano no Arrimal:
Na próxima sexta-feira, com início às 19h15, os jovens do 10º ano irão animar uma
celebração Mariana. Para a mesma convidam todos aqueles que se queiram
associar nesta prece de louvor à Mãe do Céu.
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. 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.
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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.

