A GE ND A
5ªFª

DA

S E MA NA : 13 a 19 de setembro

Dia 16

19:00h

Atendimento e Cartório
Missa

20:00h

- Intenções Oratórios da Sagrada Família
+ Lisete Dias Fonseca, int marido

Missa Vespertina
SÁB

Dia 18

18:30h

8:00h
DOM

Dia 19

15:00h

+ Lisete Dias Fonseca, int marido
+ Rui Acácio Antunes Marques, Toco, int esposa e filhos
+ Manuel da Silva, Toco, int irmã Florinda
+ Manuel Jesus Quintino, int afilhada Lurdes Quintino e
família

Missa Dominical
Encontro Diocesano de Catequistas
Seminário de Leiria

A ACONTECER
Programar o novo ano pastoral.
Dias 11 e 12 setembro: Conf. S. V. Paulo, peditório mensal.

AGENDA
Novo ano pastoral 2021-2022: peço aos Grupos, Movimentos, Setores de Pastoral que comecem a
refletir e a programar o novo ano pastoral.
Dias 2 e 3 outubro: abertura do novo ano pastoral com as celebrações Eucarísticas, bem como o
início da catequese.
Dia 2 outubro: Dia da Igreja Diocesana.
Pastoral da Caridade:
Dia 26 setembro: Dia mundial do Migrante e do Refugiado.
Memórias/ dias litúrgicos:
Dia 14 setembro: Exaltação da Santa Cruz.
Dia 15 setembro: Nossa Senhora das Dores.
Dia 27 setembro: S. Vicente de Paulo
Dia 29 setembro: S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos.

CATEQUESE/FORMAÇÃO
Dia 19 setembro: Encontro Diocesano de Catequistas, 15h-18h.
Dia 2 outubro: Encontro de Apresentção do Projeto Say Yes (Etapa 10)
Catequese para adultos: Percurso catecumenal para os sacramentos de Iniciação cristã: batismo,
primeira comunhão e crisma. Inscreva-se.

MEMÓRIA PAROQUIAL
BATIZADO: No dia 11/09/2021 foi baptizado o António Domingues Morgado, filho de Celestino
Antunes Morgado (natural da memória) e de Andreia Franco Domingues Morgado (natural de
Ortigosa), residentes nos Marinheiros, Marrazes. Parabéns, que cresça com o amor dos pais e na
comunidade cristã faça um caminho de crescimento na fé, a fim de chegar à estatura de Cristo,
Homem Novo.
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DIA DO SENHOR:
Ao Sabor da Palavra

EVANGELHO
Mc 8, 27-35
Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia
de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os homens que Eu
sou?». Eles responderam: «Uns dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um dos
profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro
tomou a palavra e respondeu: «Tu és o Messias». Ordenou-lhes então severamente
que não falassem d’Ele a ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do
homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus
dizia-lhes claramente estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e começou a
contestá-l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, repreendeu
Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas
só as dos homens». E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: «Se
alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Na
verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, por
causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á».

Quem é Jesus para mim?
Tu és o Filho de Deus

AO RITMO DA LITURGIA
XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª LEITURA: Is 50, 5-9a «Apresentei as costas àqueles que me batiam»»
SALMO: 114 (116) Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos.
2ª LEITURA: Tg 2, 14-18 «A fé sem obras está morta»
3ª LEITURA: Mc 8, 27-35 «Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito»
ANO DA FAMÍLIA, 19 MARÇO DE 2021 A JUNHO 2022
5º aniversário Alegria do Amor, Ex. Apostólica, Papa Francisco

Família, Casa de Oração

Pedir mais amor para esta família
Que, entre vós, tudo se faça com amor. (1 Coríntios 16, 14)
Querido Jesus,
Tu nos ensinaste a amar e a perdoar.
Nem sempre nos é fácil viver como Tu.
Vezes demais preferimos magoar, aborrecer,
virar as costas uns aos outros.
Guia-me com a tua Palavra e o teu exemplo
para ensinar o amor e o perdão ao meu filho.
Faz-Te presente entre nós aqui
e traz amor e ternura a esta família.
Que as tuas palavras de misericórdia e bondade
toquem os corações de todos nós nesta família
e façam de nós profetas
da generosidade e compaixão.
ANO JUBILAR DE S. JOSÉ, 8 DEZEMBRO DE 2020 A 2021
Oração a São José

São José,
com o teu silêncio falas melhor
do que nós com as nossas palavras sem fim.
Com a tua humildade
és melhor do que nós com os nossos mil orgulhos.
Com a tua simplicidade
tu compreendes os mistérios mais profundos
da vida e do amor.
Com o teu escondimento
estiveste presente nos momentos decisivos
da história de Jesus e da nossa história.
São José, roga por nós
e ajuda-nos a fazer nossas as tuas virtudes.
Ámen.

ATUALIDADE
Conheça a Escola Razões da Esperança e faça a sua matrícula
Dia 12 de outubro têm início os encontros quinzenais da Escola Diocesana Razões da
Esperança (EDRE), destinados à formação pastoral dos cristãos, sobretudo daqueles que
exercem algum serviço no seio das comunidades cristãs. Como habitualmente, decorrem às
terças-feiras, das 21h às 23h, no Centro Pastoral Diocesano (no Seminário de Leiria).
Calendário do primeiro semestre:
Abertura do ano: 28/09/2021
Aulas: Out. 12, 26; Nov. 09, 23; Dez. 07, 21; Jan. 04, 18.
Desta vez, no primeiro semestre teremos, excecionalmente, apenas uma proposta
formativa, mas de grande importância: “Rumo a uma Igreja sinodal a convite do Papa
Francisco”. Esta proposta visa responder, precisamente, a uma solicitude do Papa Francisco
e insere-se no contexto da preparação rumo à próxima Assembleia Geral do Sínodo dos
Bispos, convocada para outubro de 2022.
Na segunda hora (22h às 23h) a EDRE oferece várias propostas de formação específica,
promovida pelos vários departamentos, serviços e movimentos diocesanos:
A pensar nos catequistas temos, na segunda hora, a formação de “Pedagogia”, do Curso
Geral de Catequistas; e o novo curso de iniciação de catequistas – “Ser Catequista” – o qual
ocupará todo o tempo das 21h às 23h.
Para além destas propostas de formação específica, dirigidas sobretudo aos catequistas,
ainda pode contar com a “Escola de Leitores Ministros Extraordinários da Comunhão” (pelo
Departamento de Liturgia); a “Escola de Cursistas” (dos Cursilhos de Cristandade); e “A
doutrina social da Igreja” (pelo Serviço de Animação Missionária).
Para frequentar estas propostas formativas deverá matricular-se até 8 dias antes do início
das aulas, preenchendo o impresso próprio que pode descarregar AQUI (http://l-f.pt/kwjY).
Depois de preencher o impresso de matrícula, deve enviar por e-mail para ccfc@leiriafatima.pt ou entregar na Secretaria do CCFC (Centro Pastoral Diocesano | Seminário
Diocesano) ou na Portaria do Seminário Diocesano de Leiria. No caso de necessitar de fazer
a sua matrícula presencialmente, pode fazê-lo na Secretaria do CCFC, no Seminário
Diocesano de Leiria, ou no dia 28 de setembro aquando da abertura do ano letivo da Escola
Diocesana Razões da Esperança

