Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 23

19.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Maria do Céu Martins Sampaio Dias Maia

Quarta
Dia 24

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Armindo dos Santos Silva; 30º Dia Armindo da Silva Lopes; Paula
Isaltina Soares Silva; Aniv. Falecimento Maria Deolinda Fontes Soares;
Almas de Purgatório

Sexta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Mamede

Alberto Pereira da Silva

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Gracinda de Sousa Pereira
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III Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 3º Domingo do Tempo Comum propõe-

Sábado
Dia 27

1º Aniv. Maria Emília Martins da Rocha; 1º Aniv. Altino da Cruz Miranda

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Ilda
Maria da Silva Areal; Aurélio Sousa Paiva; Aniv. Manuel Fernandes,
esposa e família; 4º Aniv. Falecimento Manuel Gonçalves de Sousa,
esposa e filhos

e verdadeira. A resposta do homem ao chamamento

Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José
Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa
Margarida de Jesus

A primeira leitura diz-nos – através da história do

domingo. Recorda, uma vez mais, que Deus ama
cada homem e cada mulher e chama-o à vida plena

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 28

nos a continuação da reflexão iniciada no passado

18.15h
Igreja S. Mamede

de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus.
envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos
habitantes de Nínive – que Deus ama todos os ho-

9.15h
Igreja Muro

mens e a todos chama à salvação. A disponibilidade
dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e em

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Ação de Graças pelos 50 anos de Matrimónio de Lurdes Brás e Delfim
Vinhas; Ação de Graças pelos 50 anos de Matrimónio de Isaura Gonçalves e Ilídio Fernandes; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e
família; Adriano Alberto Naldinho; Helena Sousa Tavares; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa, irmão, pais e sogros; José Manuel da Costa
Ribeiro; António Cerqueira da Silva; Graciano Augusto de Sousa e Cunha, Sogro; Artur da Silva, irmãos e pais; Maria Emília Oliveira da Silva,
pais e sogros; José Joaquim Vieira Moura, irmão, pais e sogros; Luciano
da Silva Brás, esposa e genros; José Maria Moreira Vinhas, esposa, filha
e genros; 4º Aniv. Falecimento Rosa Monteiro, marido e pais; Arminda
Pereira Ferraz

⇒ 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.
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percorrer um caminho imediato de conversão constitui um modelo de resposta adequada ao chamamento
de Deus.
No Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus discípulos e para
integrarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do Reino pressupõe um caminho de “conversão” e de adesão a Jesus e ao Evangelho.
A segunda leitura convida o cristão a ter consciência de que “o tempo é breve” – isto é, que as realidades e
valores deste mundo são passageiros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão, em marcha pela história, a viver de olhos postos no mundo futuro – quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos,
a converter-se aos valores do “Reino”.

In “Dehonianos”

“Não sou capaz de sofrer muito, de agir muito, de falar muito para Jesus. Mas posso rezar muito com Ele. Ele está sempre presente para rezar comigo. Esta oração obtém-nos imensas bênçãos. O Coração de Jesus quer continuá-la em todos os seus mistérios e, se quisermos, na
nossa alma, na Igreja.”
Padre Dehon

Fátima: Colóquio debateu oportunidades, fragilidades e efeitos da celebração do Centenário das Aparições
«Era de fazer de Fátima o altar da mensagem do Papa Francisco», propôs frei Bento Domingos, um dos
oradores de um dia de debates
Lisboa, 18 jan 2018 (Ecclesia) – O Observatório da Religião no Espaço Público (POLICREDOS) e Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER) da Universidade Católica Portuguesa promoveram o Colóquio
«Fátima no seu centenário: olhares plurais», três meses após o encerramento das celebrações.
Para a investigadora Teresa Toldy, “Fátima é remetido para um espaço religioso e há uma ausência de perceção e
investigação por parte de outras ciências que, para além do facto de se acreditar ou não, merece ser estudado em
abordagens muito díspares e multidisciplinares”.
O teólogo Alfredo Teixeira afirmou que Fátima “nunca foi uma só coisa e, ao longo da história, muitas dinâmicas o
foram transformando”, nomeadamente a celebração do centenário que ajudou à sua “inscrição no espaço público”.
“Não há uma alteração no que diz respeito às práticas religiosas mas houve uma alteração na sua inscrição no
espaço público. Pôde situar Fátima como algo mais ativo na sociedade portuguesa, não só como polo religioso mas
cultural e mais aberto a diversos olhares, que não apenas os mais tradicionais do «por» e do «contra»”.
O Frei Bento Domingos lembrou o “fenómeno mundial” que Fátima constitui e sublinhou que gostaria de o perceber
como um local de ajuda à difusão da mensagem do Papa Francisco.
“Fátima é um fenómeno mundial. Era de fazer de Fátima o altar da mensagem do Papa Francisco, que é a mensagem do Evangelho de ir ao encontro de todas as periferias do mundo”, afirmou em declarações à Agência ECCLESIA.
Para o investigador dominicano, as palavras do Papa ditas em Fátima deveriam ser “mais afirmadas, mais distribuídas pelas pessoas”.
Teresa Toldy sublinha a relevância das palavras de Francisco, porque “o que ele diz é o futuro”, caso contrário a
Igreja Católica pode transformar-se “em museu”.
“O futuro é olhar para o que é central: olhar para a sociedade e ver em cada um, um irmão ou irmã, que ajudará a
abrir portas para a tolerância e fraternidade, num mundo em que a religião é invocada não para reunir mas para as
dividir”, sublinhou à Agência ECCLESIA.
O jornalista António Marujo analisou a repercussão da celebração dos Centenário das Aparições nos meios de
comunicação social, apontou números “reveladores” da produção noticiosa que indicam que o acontecimento religioso é importante para as pessoas e referiu lacunas na profundidade e na oferta de “chaves de leitura”.
“Nos dias seguintes, com outra linguagem, de forma até mais fria, teria sido importante o que disse o Papa em
Fátima e que consequência para a Igreja em Portugal. E nesse momento, os media falham”, referiu à Agência ECCLESIA.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana que reverteu para as obras da nossa Casa
Paroquial de S. José totalizou 310€. A todos, muito obrigado.

⇒

A zeladora das Alminhas de Breto entregou-me a quantia de 80€, referentes ao ano de 2017. A ela,
muito obrigado.

⇒

A zeladora das Alminhas da Feira Nova entregou-me a quantia de 61,34€, referentes ao ano de 2017.
A ela, muito obrigado.

⇒

A zeladora do Nicho Antigo de São Martinho da Biqueira entregou-me a quantia de 55€, referentes ao
ano de 2017. A ela, muito obrigado.

⇒
⇒

Na próxima quinta-feira, dia 25 de pelas 21h, temos reunião da Conferência Vicentina, no nosso Salão.
O Grupo Paroquial Jovens Unidos, com a colaboração do Grupo Coral, vai realizar uma Oração Taizé
aberta a toda a Comunidade, na próxima quinta-feira, dia 25 de Janeiro, pelas 21 horas na Capela do
Divino Espírito Santo. Desde já agradecemos a colaboração de todos.

⇒
⇒

Os ofertórios, as intenções e as promessas do dia de Santo Amaro, renderam um total de 2.632,06€.

⇒

No próximo dia 11 de Fevereiro, pelas 15.30 horas no Salão Paroquial, vai ter lugar uma homenagem
ao Sr. Padre Joaquim, pelo 129º aniversário do seu nascimento. Será apresentada um espetáculo
teatral com vários monólogos e sketchs da obra que ele escreveu (“Uma série de trapalhadas”).

⇒

Estão abertas as inscrições para a Peregrinação Anual dos Missionários da Consolata, que se vai
realizar no dia 17 de Fevereiro. Quem quiser participar deve falar com a mãe do sr. Padre Casimiro.

No primeiro domingo de fevereiro, dia 4, pelas 8.00h, como é habitual, Eucaristia com a Confraria do
Santíssimo Sacramento, onde iremos lembrar todos aqueles que faleceram durante o ano de 2017.
Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à sacristia e pedir uma
vela, que será acesa no momento das intenções e que será colocada à frente do altar. No final, faremos romagem ao cemitério como é habitual no primeiro domingo do mês e as mesmas pessoas são
convidadas a levar essa mesma vela para junto da campa.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

Sábado dia 27 de Janeiro, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia para todos os grupos da nossa
catequese paroquial. Nesta Eucaristia os 25 jovens do 7°ano celebram a sua "Festa das BemAventuranças".

⇒

A zeladora das Alminhas de Fonteleite entregou-me a quantia de 350€, referentes a esmolas/
promessas do ano 2017, sendo que recebi 300€, pois 50€ foram para a manutenção das alminhas
(lavagem). O azeite tem sido todo oferecido. A zeladora pediu-me para agradecer de forma especial
ao sr. António Carvalho (filho). A todos, muito obrigado.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem marcar casa⇒

⇒
⇒

mento para o ano de 2018, é favor fazer a inscrição para o CPM, no horário de atendimento.
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos: Está a decorrer desde o dia 18 até ao dia
25 de Janeiro, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, este ano subordinada ao
tema Unidos no ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna e nas orações (cf. Actos
2, 42) e preparada pelos cristãos de Jerusalém. Estes, buscando a unidade no meio de dificuldades, «mostram-nos que o apelo à unidade pode ser mais do que meras palavras e que,
de facto, pode orientar-nos para um futuro, no qual antecipamos e ajudamos a construir a
Jerusalém celeste». O tema que escolheram apela ao regresso às origens da primeira Igreja
de Jerusalém, à renovação e ao retorno ao essencial da fé, à evocação do tempo em que os
cristãos viviam unidos. Ao mesmo tempo, recorda os marcos da Igreja das origens, essenciais à comunidade cristã em qualquer tempo e lugar: a palavra anunciada pelos apóstolos, a
comunhão fraterna, a eucaristia (fracção do pão) e a oração.
Encontro de Catequistas: No próximo dia 25 de Janeiro, quinta-feira, às 21 horas no salão
paroquial de Alvarelhos, vamos dar continuidade aos encontros de formação bíblica para
todos os catequistas. É muito importante a presença de todos.
Formação MECs: No próximo dia 30 de Janeiro, terça-feira, pelas 21h, há encontro de formação permanente para MECs, no Colégio das Teresianas em Santo Tirso.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

No segundo domingo de fevereiro, dia 11, pelas 9.15h, como é habitual, Eucaristia com a Confraria do
Santíssimo Sacramento, onde iremos lembrar todos aqueles que faleceram durante o ano de 2017.
Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à sacristia e pedir uma
vela, que será acesa no momento das intenções e que será colocada à frente do altar. No final, faremos romagem ao cemitério como é habitual no primeiro domingo do mês e as mesmas pessoas são
convidadas a levar essa mesma vela para junto da campa.

⇒

A zeladora da Sagrada Família do Lugar de Quintão entregou-me a quantia de 70€. A ela, muito obrigado.

