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Assembleia Vicarial de Catequistas  
 

   No dia 19 de Setembro, no Salão do Vimeiro, vai realizar-
se a Assembleia de Catequistas da nossa Vigararia. 
   Todos os catequistas estão convidados, devendo fazer a 
inscrição junto do Diac. António, pelo numero 962604093 
ou pelo email antluz@sapo.pt , até à próxima 5ª feira dia 16. 
 

   O programa é o seguinte:  
15h00 – Acolhimento  
15h30 – Oração inicial   
15h45 – Apresentação do percurso “Ser Catequista”  
16h30 – Intervalo  
16h45 – Palavra do Sr. Bispo:  
              “ A vocação do catequista”    
17h30 – Eucaristia   

Universidade Sénior da Benedita 
 

Estão abertas as matrículas para a Universidade Sénior da 
Benedita, para o ano de 2021/2022.  
Se tem mais de 50 anos, gosta de apren-
der, conviver e manter-se activo, junte-se 
à Universidade.  
O início das actividades é no dia 15 de 

setembro, e o horário é das 9.30h-12h / 14.30h-17h. 

Sunset Prayer!! 
 
Proposta de tempo de oração para os jovens, organizado 
pelas Servas de Nossa Senhora de Fátima, no dia 2 de Outu-
bro, das 16h às 00.00h, na Ericeira. 
Vem descobrir o que Ele tem para te dizer..."ao anoitecer, 
depois do pôr do sol".  
 
Podem-se inscrever através do formulário :  
https://forms.gle/ebE3u6JWcBtgyboi6 

 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo XXV do Tempo Comum - 19 Setembro 
 

     * Sb 2, 12.17-20           * Sl 53           * Tg 3,16-4,3              * Mc 9, 30-37 
 

Jesus disse que quem quiser ser seu discípulo deve fazer-se pequeno e 
considerar-se escravo de todos. 

O Evangelho de hoje, por seu lado, diz-nos que, neste serviço, os privile-
giados devem ser os mais pobres. A proposta do Mestre é uma autêntica 
loucura para quem raciocina segundo a «sabedoria» do mundo.  

A primeira leitura diz-nos que os que optam por seguir a sabedoria de 
Deus irão ao encontro da perseguição, porque incomodam, perturbam os 
que continuam a constituir a própria vida segundo a lógica da competi-
ção, do domínio, da exploração dos mais fracos.  
     A segunda leitura está associada a este tema porque mostra como todas as guerras, 
todos os ódios, todos os conflitos nascem da falta de aceitação da proposta feita por Cristo 
no sentido de nos pormos ao serviço dos irmãos.                                                          F. Armellini     
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SETEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo -12 09.00h    Missa na igreja paroquial  
XXIV 11.00h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  12.30h    Baptismos 
do T. Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 

3ª feira - 14  19.00h    Missa ferial na igreja paroquial 
Festa Exaltação 
da Santa Cruz 

21.15h    Reunião do secretariado da catequese 

6ª feira - 17 21.15h    Reunião geral de catequistas no Centro Comunitário 
Sábado - 18  11.30h    Casamento de Sónia e Diogo 

 17.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo dos Candeeiros 
 19.30h    Missa na igreja paroquial 
Domingo -19 09.00h    Missa na igreja paroquial  

 11.00h    Missa na igreja paroquial 
 XXV 12.30h    Baptismos 

Domingo 15.00h    Assembleia Vicarial de Catequistas no Vimeiro 
do T. Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 
 
Em agenda : 
Outubro: inscrições para o 1º ano de catequese em data a anunciar 

 15.00h    Baptismo 


