Semear

2

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.
Animação da Eucaristia na Basílica de Fátima
A Vigararia de Porto de Mós ficou responsável pela animação noturna das
celebrações do dia 13 de Setembro.
As nossas comunidades de Arrimal, Mendiga e Serro Ventoso, ficaram responsáveis
pela animação da Eucaristia na Basílica que irá acontecer entre as 04h30 e as
05h30. A Eucaristia será presidida pelo pároco.
Reunião de Catequistas de Serro Ventoso
Na próxima quarta-feira, pelas 21h00, irá haver uma reunião de catequistas de
Serro Ventoso em ordem a organizar o próximo ano de catequese.
Reunião de Catequistas do Arrimal
Na próxima quinta-feira, pelas 21h00, irá haver uma reunião de catequistas do
Arrimal em ordem a organizar o próximo ano de catequese.
Reunião dos Festeiros de São Sebastião de Serro Ventoso
Na próxima quarta-feira, pelas 21h30, irá haver uma reunião com os festeiros da
festa de São Sebastião em ordem a discutir alguns assuntos referentes à Festa
próxima. A reunião será no Salão.
Celebrações na Comunidade
No próximo Sábado, pelas 16h30, na Igreja Paroquial de Serro Ventoso, será
baptizada a Érica Carvalho Ferreira.
Festival de Itinerâncias VIVER
No próximo fim de semana irá decorrer o Evento Festival Itinerâncias VIVER,
promovido pela Câmara Municipal. Haverá apenas missa, para as comunidades de
Mendiga e Arrimal, na Lagoa Grande, às 11h30. A junta informa que haverá passagem
de autocarros pelas freguesias de Arrimal e Mendiga para levar as pessoas para a
missa. Será gratuito este transporte disponibilizado pela Câmara Municipal.

Percurso Ele & Ela na Barreira
Terá início no próximo dia 21 de setembro mais um Percurso Ela & Ele / Curso para
Casais na diocese de Leiria-Fátima, uma proposta da Pastoral Familiar para casais
que pretendam aprofundar e consolidar a sua relação. Desta vez, o local escolhido
para a sua realização foi a ADESBA, na paróquia da Barreira.
Este percurso faz-se em 7 jantares românticos, à luz das velas e com música
ambiente, em que cada casal é convidado a estar frente-a-frente e a dialogar sobre
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os assuntos verdadeiramente importantes para a vida a dois, tantas vezes
“esquecidos”. Um oitavo jantar será para convívio e balanço do percurso.
O objetivo é apenas “avivar as cores da relação entre o casal”, para que a sua união
seja construída sobre “bases sólidas”. Não se trata “ouvir discursos”, embora haja
um momento de exposição temática, ou de partilhar experiências com outros, já
que “apenas o casal saberá o que dialoga, de forma particular e discreta, sobre os
temas mais diversos da sua vida em comum”.
A equipa orientadora apenas fornece os conteúdos e propõe exercícios práticos,
tanto na sessão como para casa. Quem já o fez, como foi o caso do casal Vítor e
Paula, da Diocese de Leiria-Fátima, testemunha que “estes encontros fizeram-nos
sentar, olhar um para o outro e falar. Falámos do bom e do menos bom e descobrimos
que continuamos a gostar muito de estar um com o outro, independentemente das
nossas fraquezas”. E frisam que “estar sentados a uma mesa, num jantar romântico
e a falar das nossas coisas, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades,
foi mesmo romântico”.
Os jantares serão feitos no salão da ADESBA, com o custo de 16 euros por casal
(quem tiver dificuldades será apoiado pela organização). Haverá espaço e atividades
para os filhos pequenos, que deverão vir já com o jantar tomado. As inscrições
podem ser feitas para os seguintes contactos: percursoparacasais.leiria@gmail.com
ou 914 804 707.
XXXI Jornanda Nacional de Pastoral Familiar
A 31ª Jornada Nacional da Pastoral Familiar está marcada para o dia 28 de setembro
no Santuário de Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. Esta iniciativa do Departamento
Nacional da Pastoral Familiar está aberta a todos os interessados e irá fazer uma
abordagem especial ao capítulo VI da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia”, com
uma proposta de reflexão sobre o discernimento do acompanhamento dos casais
novos. Um dos seus objectivos é sensibilizar para a importância, a necessidade e
a urgência do acompanhamento dos casais jovens, a partir da criação de estruturas
paroquiais e outras, sustentadas por casais de vida cristã com capacidade para
acolher, acompanhar e inserir na vida da Igreja, em linha com as preocupações do
Papa Francisco e da Conferência Episcopal Portuguesa.
Do programa destaca-se a conferência, “Acompanhamento dos primeiros anos de
vida matrimonial“, a cargo do padre jesuíta Miguel Almeida, jesuíta. Outro tema
abordado é “A arte de ajudar os casais jovens: acolher – motivar – envolver“, pelo
padre psicólogo João de Deus Costa Jorge que tem em conta os três principais
momentos em que os casais jovens procuram a Igreja: quando se casam, quando
batizam os filhos e quando estes recebem a primeira comunhão. Na Jornada
também serão apresentadas experiências de acompanhamento de casais jovens,
ilustradas com o testemunho de um casal jovem que beneficiou desse serviço.
Durante o dia haverá trabalho de grupos tendo em vista a apresentação de propostas
concretas quanto ao objectivo da Jornada. As inscrições podem ser feitas no Serviço
Diocesano da Pastoral Familiar (pastoralfamiliar@leiria-fatima.pt) até ao dia 15 de
Setembro.
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Intenções das missas
Segunda 09: 18h00 Eucaristia na Capela de São Silvestre
Missa dos Festeiros
Terça 10: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
Pais, irmãs e cunhados de Joaquim Gaspar Pereira; + Ação de graças ao Senhor
das Chagas m/c Maria Celeste Joaquina; + António da Costa Morgado e Amália da
Ascensão e familiares m/c Lurdes Morgado; + Ação de graças a Nº Srª m/c Florinda
Alves; + Associados da Sagrada Família.
Quarta 11: 20h00 Eucaristia na Capela da Cabeça Veada
Manuel Rei Paulo, Leonor e sogros m/c filha Natália Paulo; + Pais, sogros e familiares
de Almerinda Pacheco; + Lino Portela e esposa m/c filha Edite; + Gracinda Brígida
Cordeiro e marido m/c Odete; + Casimiro Brígido e familiares de Ludovina Santos;
+ Ação de graças a Nª Srª m/c Celíria Paulo; + Associados da Sagrada Família.
Quinta 12: 20h00 Eucaristia na Capela de Casais do Chão
Familiares de Amândio Cordeiro Martins; + José Cordeiro Bento, Manuel Bento e
Ludovina Paulo m/c família; + Filipe Sebastião e Luís António m/c pessoa amiga; +
Manuel Jorge dos Santos, pais e sogro de Lídia Pereira; + António Silva Neto, pais
e sogros m/c filho e netos; + Luís, pai e avós, Hélder e Paulo m/c mãe do Luís.
Sexta 13: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Manuel Isidoro da Conceição e Iria Donatília Pereira m/c filhos e netos; + Albertino
Moleiro Pereira e Delfina Rosa m/c família; + Pais e irmão de Lisete; + Olímpia
Donatília Pereira e Manuel Emílio Paulo m/c Albertina Paulo; + Diamantina Moleiro
Cordeiro m/c marido e filha; + Isidro Alves Henriques m/c esposa e filhas; + António
Amado Frazão e Elvira Coelho da Conceição m/c filhas e netos; + Ação de graças
a Nª Srª do Desterro m/c Alzira Marques; + Francisco Coelho da Conceição m/c
esposa e filhos; + Pais de Maria Luísa Baptista; + Associados da Sagrada Família.
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1ª Leitura – Sab 9,13-19;
Salmo – Salmo 89 (90);
2ª Leitura – Flm 9b-10.12-17;
Evangelho – Lc 14,25-33.

Optar pelo Reino
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o
caminho do "Reino". Optar pelo "Reino" não é escolher um caminho de facilidade,
mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida.
É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do "caminho do discípulo": é
um caminho em que o "Reino" deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos,
sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais.
Quem tomar contacto com esta proposta tem de pensar seriamente se a quer
acolher, se tem forças para a acolher... Jesus não admite meios-termos: ou se
aceita o "Reino" e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e "a fundo perdido",
ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (porque não é um
caminho que se percorra com hesitações e com "meias tintas").
A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se pelo "Reino"

Sábado 14: 20h00 Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
Maria da Piedade Venda, padrinhos, filho e marido de Adília; + Maria de Jesus Venda
Inácio m/c marido, filhos e netos; + Artur Fernandes m/c esposa; + Maria Emília
Verdinho, José Neto e Maria José Neto m/c Maria Helena Neto Venda; + Augusto
Venâncio Santo, José Pires, Joaquim Gomes Cordeiro, Silvino Pires e esposa m/c
Leonel e Manuela; + Fernando da Silva Pegada e Maria da Purificação Santo m/c
filhas; + Tânia Cristina m/c Fernanda Anastácio; + Associados da Sagrada Família.

que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há,

Domingo 15: Domingo XXIV Tempo Comum
10h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
11h30 - Eucaristia na Lagoa Grande - Arrimal

homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do "Reino"

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

portanto, aí, um encorajamento implícito a aderir ao "Reino": embora exigente, é
um caminho que leva à felicidade plena.
A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os que
aceitam a dinâmica do "Reino"; só ele permite descobrir a igualdade de todos os

é reconhecer em cada homem um irmão e agir em consequência.
in, Dehonianos.pt

