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SEMEAR

Intenções das missas
Terça 28: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Etelvino Paulo Martins m/c esposa e filhos; + Olímpia Donatília Pereira e Manuel
Emílio Paulo m/c filhos e netos; + Tio Manuel Sousa, filhos, Irmã Natalina, Cremilde
e esposas Cecília e Zulmira m/c Maria Costa; + Alice Amado m/c Emília Moleiro; +
Francisco Martins Amado, irmãos e cunhados m/c esposa e filhos; + Emília Cordeiro
Santos e Luís Henrique Pereira de Sousa m/c netos; + Almas do purgatório m/c
comunidade.
Quarta 29: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Manuel Conceição Venda (7º dia); + Maria dos Anjos e marido e filhos m/c filha; +
José António Cordeiro e Maria Marques m/c família; + Daniel Morgado, Carlos
Morgado, pais e sogros de Leonor; + Luís António Venda da Silva m/c pais e irmãos;
+ Maria Emília Verdinho e José Neto e Maria José Neto m/c Maria Helena Neto
Venda; + Carlos Januário, filho, pais, irmãos e cunhada de Manuela Venda.
Sexta 31: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Familiares de Florêncio Martins Carreira; + Manuel Carreira Martins m/c esposa e
filhos; + Joaquim Durão André e Maria de Jesus m/c Angelina Baptista; + Noémia
Marques m/c irmã Clotilde; + Ação de graças a Nª Srª m/c Maria Otília Marques
Durão; + Diamantina Moleiro Cordeiro m/c Confraria de S. Miguel; + Sogros e
cunhados de Maria Paula.
Sábado 01: 19h30 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga (6º e 7º)
Familiares de Silvério Paulo Barreiro; + Ângelo Morgado Gomes m/c Confraria de
S. Miguel;´+ Avó Benvinda e Avó Alice m/c neto Rafael; + Albertina Martins Barreiro
e marido m/c filhas; + Silvino Amado Miguel, pai, avós e tios m/c Lina Gonçalves.

Folha Informativa • Serro Ventoso • Mendiga • Arrimal Nº 21 - 2019
1ª Leitura – Actos 15,1-2.22-29;
Salmo – Salmo 66 (67);
2ª Leitura – Ap 21,10-14.22-23;
Evangelho – Jo 14,23-29.

Domingo VI
Páscoa
26 Maio 2019

Jesus Sombra
Na liturgia deste domingo sobressai
a

promessa

de

Jesus

de

acompanhar de forma permanente
a caminhada da sua comunidade
em marcha pela história: não
estamos

sozinhos;

Jesus

ressuscitado vai sempre ao nosso
lado.
No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de manter em comunhão
com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do “paráclito” – o
Espírito Santo.
A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios

Domingo 02: Domingo VII Páscoa
10h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
11h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal - Festa do Pai Nosso
15h00 - Eucaristia na Associação da Marinha da Mendiga

dos novos tempos. Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o
essencial do acessório e actualizam a proposta central do Evangelho, de forma
que a mensagem libertadora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos.
Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da
Igreja: a “Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da
vida plena, da felicidade total.

Contactos: Residência: 244402347 • Pároco: 965368245 • E-mail: serroventoso@leiria-fatima.pt

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.

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.
Sob o título “Da manutenção à missão, despertar para o coração do Evangelho”,
esta jornada visa motivar e formar para uma liderança eclesial dinâmica e missionária,
incentivar a partilha de tarefas e o trabalho em equipa e suscitar um processo de
renovação e mudança na Diocese. A formação abordará o que é ser líder e como se
deve liderar, cativar e formar colaboradores, trabalhar em equipa e a importância da
comunicação.
Esta atividade vem na sequência dos cursos de formação do clero sobre esta
mesma temática, no passado mês de janeiro, foi proposta pelo Conselho de
Coordenação Pastoral da Diocese de Leiria-Fátima e decidida pelo bispo D. António
Marto.
Diocese vai formar comissão de proteção de menores e adultos vulneráveis
A diocese de Leiria-Fátima vai formar uma Comissão Diocesana de Proteção de
Menores e Adultos Vulneráveis. Esta decisão partiu do bispo D. António Marto e
segue as linhas orientadoras do Papa Francisco que, em 9 de maio, publicou uma
carta apostólica sob a forma de motu proprio, onde afirma que “a responsabilidade
recai, em primeiro lugar, sobre os sucessores dos Apóstolos, colocados por Deus
no governo pastoral do seu povo, e exige deles o empenho de seguir de perto os
passos do Divino Mestre”. A própria Conferência Episcopal Portuguesa assumiu
estas instruções do Santo Padre, pelo que a decisão do prelado de Leiria-Fátima
está concertada com todos os membros daquela Conferência.
Este assunto foi objeto de reflexão no Conselho Diocesano de Coordenação Pastoral,
reunido no dia 21 de maio. Na próxima fase pretende-se recolher sugestões para a
constituição dessa comissão.
Para além deste assunto, também esteve em cima da mesa o plano pastoral para
o próximo ano que continua dedicado aos jovens. Nesse sentido já está definida a
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realização de um fórum subordinado ao tema “Jovens, oportunidades e caminhos”.
Esta iniciativa, a realizar-se no dia 5 de outubro, tem como objetivos compreender
as problemáticas que se colocam actualmente aos jovens e partilhar novas respostas
pastorais para uma adequada transmissão da fé aos jovens de hoje. Por isso, os
seus destinatários são preferencialmente jovens adultos, educadores e formadores
de jovens. Este fórum também irá assinalar formalmente o início do próximo ano
pastoral pelo que toda a Diocese é convidada a estar em comunhão e até mesmo
participar na celebração da Missa com que encerrará a atividade. Dois dos oradores
já estão confirmados: o padre jesuíta Nuno Tovar de Lemos e a professora da
Universidade Católica, Teresa Messias.
Outros duas grandes atividades para o próximo ano pastoral são os encontros
vicariais de oração com jovens, cujas datas ainda não estão definidas, e a Festa da
Juventude a realizar de 24 a 26 de julho.
O Conselho de Coordenação Pastoral é um órgão consultivo do bispo diocesano e
por ele presidido, para promover a comunhão, corresponsabilidade, unidade e a
coordenação pastoral em toda a Igreja de Leiria-Fátima. Inclui os responsáveis de
cada departamento da cúria diocesana, ou equiparado, e outros membros que o
bispo entenda oportuno nomear. Entre as suas competências contam-se colaborar
na definição de projetos e de opções pastorais para a Diocese e na elaboração dos
respetivos documentos de orientação e de apoio, e avaliar as principais iniciativas
pastorais, a concretização dos programas e os seus frutos, em referência aos
objetivos de cada ano e ao cumprimento da missão evangelizadora da Igreja no
mundo.
Conferência Episcopal publica Carta Pastoral sobre
“A alegria do amor no matrimónio cristão”
Já é conhecido o teor da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa,
subordinada ao tema “A alegria do amor no matrimónio cristão”, aprovada no decorrer
da 196.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que decorreu
em Fátima de 29 de abril a 2 de maio.
A referida Carta Pastoral está em sintonia com o Papa Francisco, que nos pede
“um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e
os motivos para se optar pelo matrimónio e a família, de modo que as pessoas
estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece” (AL 35)
O documento, que pode ser lido na íntegra no site oficial da Conferência Episcopal,
apresenta a graça e a beleza do matrimónio cristão, a necessidade da sua preparação
e o acompanhamento nos primeiros anos de vida conjugal.
A carta será publicada nos próximos números do “semear”.

