Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 21

19.00h
Igreja Muro

Apresentação de Nossa Senhora (MO); Armando Almeida Girão Bastos

Quarta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Cecília, Virgem e Mártir (MO); 30º Dia Orlando Maia da Costa

Quinta
Dia 23

19.00h
Igreja S. Romão

S. Clemente I, Papa e Mártir e S. Columbano, Abade (MF); 30º Dia
António Paulo Garcia Pelicano; Paula Isaltina Soares Silva; Aniv. Falecimento António Pereira da Costa Araújo e esposa; Almas Purgatório

Sexta
Dia 24

8.00h
Capela Divino
Espírito Santo

Ss. André Dung-Lac, Presbítero e Companheiros, Mártires MO)

17.00h
Igreja Muro

30º Dia António Augusto de Oliveira Ferreira
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XXXIII Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum recorda
Sábado
Dia 25

18.15h
Igreja S. Mamede

a cada cristão a grave responsabilidade de ser, no
tempo histórico em que vivemos, testemunha consci-

19.30h
Igreja S. Romão

ente, ativa e comprometida desse projeto de salva-

Manuel Azevedo Ramos e família; Maria das Dores Fernandes e marido;
Luciana Paulina, marido e irmãos; Maria da Silva Paiva, marido e filhos;
Marinho da Silva Brás, sogros e família; António Pereira esposa e família;
Joaquim Mário Moreira Lagoa; Aniv. Falecimento Aurélio Sousa Paiva;
Aniv. Joaquim Pereira Araújo, esposa e filha

ção/libertação que Deus Pai tem para os homens.
O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos
de como esperar e preparar a última vinda de Jesus.

Dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 26

Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar
Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus

9.15h
Igreja Muro

os “bens” que Deus lhe confia; e condena o discípulo
que se instala no medo e na apatia e não põe a render os “bens” que Deus lhe entrega (dessa
forma, ele está a desperdiçar os dons de Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o mundo dos
frutos a que têm direito).

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia José Coutinho da Silva; Manuel da Silva Moreira; Helena Sousa
Tavares; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano
Alberto Naldinho; António Pinto esposa e pais; José Manuel da Costa
Ribeiro; Guilherme da Silva Ramos; António Cerqueira da Silva; Graciano
Augusto de Sousa e Cunha e Sogro; José Ferraz, filho e família; António
Melo Ferreira; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa, pais, irmão e sogros; José Joaquim Vieira Moura, irmão e pais; Aniv. Ernestina Azevedo
da Rocha e marido; Aniv. Maria Moreira dos Santos e marido; Ação de
Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 19.00h, na Igreja do Muro, na quarta-feira das 16.00h às 19.00h, na Igreja de
São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, para entregar e levantar declarações, para marcar intenções de missa
(São Mamede e Muro) e para tratar de tudo que tenha a ver com papelada.
Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
Publicação: Semanal
Tiragem: 1000 exemplares

Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor pela
segunda vez; mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus,
testemunhando os seus projetos, empenhando-se ativamente na construção do Reino.
A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores que asseguram a
felicidade, o êxito, a realização. O “sábio” autor do texto propõe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do “temor de Deus”. Não são só valores da mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver na fidelidade aos projetos
de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou.
In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “Felizes aqueles que são mansos pela mansidão que vem do Coração manso e humilde de Jesus. Ela possui a terra ganhando o coração daqueles que a rodeiam
para os levar até Deus. Com ela tornamo-nos melhores.”
Padre Dehon

«Reino de Deus não ama a propaganda» - Papa Francisco
Cidade do Vaticano, 16 nov 2017 (Ecclesia) – O Papa frisou hoje que
é na simplicidade da relação com Deus que está o mapa para o
Reino de Deus, durante a missa desta quinta-feira na Casa de Santa
Marta, onde reside.
Na sua homilia, publicada pela Rádio Vaticano, Francisco apontou
que “o Reino de Deus não se mostra com a soberba, com o orgulho,
não ama a propaganda”.
Ele “é humilde, escondido e assim cresce”, salientou o Papa argentino, recordando que é “o Espírito Santo que está dentro” de cada
pessoa que “o faz germinar até dar fruto”.
“Todos somos chamados a fazer esta estrada do reino de Deus: é
uma vocação, é uma graça, é um dom, é gratuito, não se compra, é
uma graça que Deus nos dá”, acrescentou o Papa, que concluiu a sua mensagem com uma interpelação:
“Eu acredito, acredito realmente que o Reino de Deus está no meio de nós, está escondido, ou gosto mais do
espetáculo?”, questionou.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

Tivemos oferta de 100€ de um anónimo, para ajuda nas despesas da Paróquia.

⇒

Domingo dia 26 de Novembro, dia do Cristo Rei, teremos a nossa oração na Capela de S. Bartolomeu com os seguintes horários e grupos responsáveis:
- Das 11h30 às 12h30 – Responsabilidade do 3°, 4°, 9° ano da catequese e Grupo de Jovens
- Das 12h30 às 13h00 – Responsabilidade do Grupo dos Escuteiros
- Das 13h00 às 13h30 – Responsabilidade dos Ministros Extraordinários da Comunhão e Acólitos
- Das 13h30 às 14h00 – Responsabilidade do Grupo de Leitores
- Das 14h00 às 15h00 – Responsabilidade do 2°, 5º, 6° e 8º ano da catequese
- Das 15h00 às 16h00 – Recitação do Terço da responsabilidade do 1°, 7º e 10º ano da catequese,
Pastoral da Família e Grupo Coral
- Às 16h00 – Bênção e Encerramento - Padre Rui

⇒

Domingo dia 3 de Dezembro, I Domingo do Advento, às 15h, Oração da tarde da responsabilidade
dos seguintes grupos: Grupo de Escuteiros, Grupo de Jovens, Ministros Extraordinários da Comunhão, Grupo de Leitores, Grupo de Acólitos, Pastoral da Família e Grupo Coral;

⇒

Cabaz de Natal: A nossa paróquia/catequese paroquial vai elaborar um Mega Cabaz de Natal intitulado de "Esperança". O valor a angariar com a passagem das rifas para o referido cabaz reverte para
as despesas com a compra de dois equipamentos para a catequese e para as obras do nosso salão
paroquial e área envolvente. O preço de cada rifa terá o valor de 2 Natais e o número premiado será
sorteado no final da Eucaristia da Capela de São Bartolomeu do dia 25 de Dezembro, dia de Natal.
Se quiser colaborar com algum produto/artigo para este cabaz poderá fazê-lo junto do coordenador
da catequese, do sacristão ou de mim próprio até ao próximo dia 30 de Novembro. Se quiser ainda
ajudar na passagem das referidas rifas por favor queiram falar com o coordenador da catequese
Camilo Faria.

Sábado dia 25 de Novembro, às 14h30 Eucaristia na igreja para todos os anos catequéticos. Nesta
celebração as crianças do 4º ano celebram a sua “Festa da Palavra”.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana que reverteu para as obras da

⇒

⇒

nossa Casa Paroquial de S. José totalizou 520€. O ofertório da missa de São Martinho da Biqueira, foi gentilmente oferecido pela Comissão de Festas e teve o valor de 167,34€, o que perfaz um
total de 687,34€. A todos, em especial à Comissão de Festas de S. Martinho da Biqueira, muito
obrigado.
No próximo Sábado, dia 25, a comissão de festas em honra ao Divino Espírito Santo vai realizar
no largo da igreja a tradicional Feirinha de Outono, para a qual convida toda a comunidade a
comparecer. Além dos tradicionais produtos hortícolas, a comissão terá o serviço de bar, com
comidas e bebidas variadas.
Dia de Cristo Rei: Domingo, dia 26, dia de Cristo Rei, temos a nossa oração na Igreja, com os
seguintes horários e grupos responsáveis:
- Das 9h às 10h - Responsabilidade do Santíssimo Sacramento
- Das 10h às 10.30h - Responsabilidade do 9º Ano de Catequese
- Das 10.30h às 11h - Responsabilidade do 8º Ano de Catequese
- Das 11h às 11.30h - Responsabilidade do 7º Ano de Catequese
- Das 11.30h às 12h - Responsabilidade do 6º Ano de Catequese
- Das 12h às 14h - Responsabilidade das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus
- Das 14h às 14.30h - Responsabilidade do 5º Ano de Catequese
- Das 14.30h às 15h - Responsabilidade do 4º Ano de Catequese
- Das 15h às 15.30h - Responsabilidade do 3º Ano de Catequese
- Das 15.30h às 16h - Responsabilidade do 2º Ano de Catequese
- Das 16h às 16.30h - Responsabilidade do 1º Ano de Catequese
- Das 16.30h às 17h - Responsabilidade do 10º Ano de Catequese
- Das 17h às 17.30h - Responsabilidade do Grupo de Jovens
- Das 17.30h às 18h - Responsabilidade das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus,
com Oração de Vésperas.
No final, temos a bênção pelo Padre Rui.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ Encontro de Formação para Catequistas: Vão ter início os Encontros de Formação para

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Domingo, dia 26 de Novembro, temos a celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.
Haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, desde o final da missa até ao meio-dia, altura em que
será dada a bênção pelo Padre Rui. Este momento de oração é promovido pela Confraria do Santíssimo Sacramento e a parte final da Adoração será da responsabilidade de todos as crianças e jovens
da nossa Catequese, bem como dos catequistas. Todos estamos convidados a participar neste momento íntimo de encontro com Jesus Cristo - Eucaristia.

⇒

Catequistas. Os Encontros realizam-se no dia 22 de novembro, pelas 21h em Vilar (Vila do
Conde), para os catequistas da zona de Vila do Conde e no dia 23 de novembro, pelas 21h
em Alvarelhos (Trofa), para os catequistas da zona da Trofa. É importante a presença de
todos!
Encontro de formação de leitores: O encontro de formação Vicarial de leitores será no
próximo dia 30, pelas 21.15h, na Igreja Nova de São Martinho de Bougado. É importante a
presença de todos!

