Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 30

Não há missa

Quarta
Dia 31

19.00h
Igreja S. Mamede

S. João Bosco, Presbítero (MO)

Quinta
Dia 1

19.00h
Igreja S. Romão

30º Dia Beatriz Ferreira da Silva; Irene da Silva Moreira; Aniv. Natalício
José Augusto Lima da Silva; Aniv. Falecimento Maria Rosa da Silva Maia;
Aniv. Falecimento Joaquim Gonçalves dos Santos, esposa e pais; Aniv.
Natalício David Pereira Monteiro e esposa

Sexta
Dia 2

8.00h
Igreja S. Mamede
(Nesta celebração
benzem-se as velas)

Apresentação do Senhor (Festa)

17.00h
Capela S. Pantaleão
(Nesta celebração
benzem-se as velas)

30º Dia Augusto da Silva Oliveira (falecido em Alvarelhos)

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Custódia de Almeida Campos; Ação de Graças a S. Brás; Manuel
Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus

Sábado
Dia 3

19.30h
Igreja S. Romão
(Nesta celebração
benzem-se as velas)

8.00h
Igreja S. Mamede

INTENÇÕES

Boletim nº 280 - Ano B - De 28 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2018

IV Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos que Deus não se conforma com os projetos de egoísmo e de morte que desfeiam o mundo e que escravizam os homens e afirma que Ele encontra
formas de vir ao encontro dos seus filhos
para lhes propor um projeto de liberdade e

Ação de Graças pelos 92 anos de vida de Maria Adelaide Neves; Manuel
Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando
Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Brilhantina da Silva Faria e marido;
António Cardoso Ferreira; Aniv. Natalício Marinho da Silva Brás; Aniv.
Falecimento Alberto Pereira Silva, pais; Aniv. Falecimento Natalina Brás e
marido

de vida plena.
A primeira leitura propõe-nos – a partir da
figura de Moisés – uma reflexão sobre a
experiência profética. O profeta é alguém

No final, romagem ao cemitério onde iremos lembrar todos os que faleceram no ano de 2017

que Deus escolhe, que Deus chama e que
Deus envia para ser a sua “palavra” viva

9.15h
Igreja Muro

no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes, de
forma bem percetível, as suas propostas.

Domingo
Dia 4
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Martinho Sousa Santos; Maria Emília Lopes Batista; Maria Beatriz Sá
Costa; Ilídio da Costa Almeida, esposa e filhos; 3º Aniv. Falecimento Manuel da Silva Almeida, pais, sogros e família; Aniv. Falecimento Adriano da
Silva Martins; Aniv. Falecimento Deolinda da Silva Araújo; Aniv. Natalício
Joaquim Ramos de Assunção, pais e sogros; Aniv. Natalício Luciana Paulina e marido; Aniv. José Joaquim Sá das Dores

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento. Na quarta-feira das 16.00h às 19.00h, na Igreja de São Mamede e na quintafeira 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.

O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projeto libertador do Pai, pela sua
Palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros
do egoísmo, do pecado e da morte.
A segunda leitura convida os crentes a repensarem as suas prioridades e a não deixarem que as
realidades transitórias sejam impeditivas de um verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e
dos irmãos.

⇒
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In “Dehonianos”

“A criança não recebe somente o seu corpo e o seu sangue da sua mãe: a mãe cria moralmente, por assim dizer, a alma do seu filho. Ela dá-lhe o seu sangue vivo, animado; conforma a sua
alma à sua, continua a sua formação moral na educação. A maternidade é uma relação real
que persevera na eternidade.”
Padre Dehon

Família: Papa sublinha «importância antropológica» da aliança homem-mulher
Cidade do Vaticano, 25 jan 2018 (Ecclesia) –
O Papa Francisco associou-se hoje à inauguração cátedra ‘Gaudium et Spes’ no Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as
ciências do matrimónio e da família, sublinhando a “importância antropológica” da
aliança homem-mulher.
“A extraordinária importância antropológica e
social que hoje assume a aliança do homem
e da mulher, para abrir um novo horizonte
para a convivência humana como um todo,
exalta a sua vocação original para ser o intérprete da bênção de Deus para toda a criação”, escreveu, numa carta dirigida a D.
Vincenzo Paglia, grão-chanceler deste Instituto, sediado em Roma.
A ‘Gaudium et Spes’ é um dos documentos
centrais do Concílio Vaticano II (1962-1965).
O Papa sublinha que nesta constituição pastoral, a Igreja soube exprimir uma “compreensão profundamente
renovada do Evangelho da família”, que viria a desembocar nas assembleias do Sínodo dos Bispos sobre a
realidade familiar (2014 e 2015), cujos trabalhos inspiraram a exortação apostólica ‘Amoris laetitia’.
A cátedra ‘Gaudium et Spes’, realça Francisco, ajuda a que o Instituto Teológico “esteja na vanguarda dos
novos desafios pastorais”.
“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, dos pobres, acima de tudo, e
de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos
de Cristo, e não há nada de genuinamente humano que não encontre eco no seu coração”, realça o Papa,
citando o documento conciliar.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ A Zeladora de uma Sagrada Família Particular entregou-me a quantia de 180€. A ela, muito obrigado.

⇒ 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.
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”). Os bilhetes já estão à venda
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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Sábado dia 3 de Fevereiro, temos uma catequese diferente para a catequese da infância. Teremos connosco a Poetisa Adelina Rosa, que virá contar às nossas crianças a história do Principezinho. Será uma catequese certamente enriquecedora para as crianças, mas que os pais e quem
assim o desejar poderão assistir.
Horários: 1° e 3°ano das 14h00 às 15h00, 4° e 5°ano das 15h00 às 16h00 e 2° e 6°ano das
16h00 às 17h00.
Sábado dia 10 de Fevereiro, não há catequese.

⇒
⇒ A Zeladora da Capela de S. Bartolomeu entregou-me 85€, respeitante à cera e às esmolas do
ano de 2017. A ela, 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.
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.
Fanfarra Santa Maria de Alvarelhos/Rufos do Castro: A Fanfarra de Santa Maria de Alvarelhos e o Rufos do Castro, informam que estão abertas as inscrições para novos elementos
que pretendam integrar estes grupos. As inscrições decorrem até ao final do próximo mês de
fevereiro e podem ser efetuadas à sexta-feira entre as 21h e as 22h, no Salão Paroquial de
Alvarelhos. As inscrições estão abertas a todos os que quiserem ingressar nestes grupos,
sendo que o único requisito é terem mais de 8 anos.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ Durante o mês de Fevereiro, no final das missas (sábado e domingo), estão em pagamento as
quotas dos associados da Confraria do Santíssimo Sacramento, na casa da Fábrica.

⇒ No segundo domingo de fevereiro, dia 11, pelas 9.15h, como é habitual, Eucaristia com a Confra-

⇒

ria 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 Muro de Abrigo convida toda a Comunidade a participar no Jantar "Cozido de Carnaval Solidário" que se realizará no próximo dia 10 de Fevereiro, pelas 20.00H, na escola E.B1 Estação Muro. O valor do jantar terá o custo de 12,50 Máscaras e reverte a favor da Muro de Abrigo.
Pontos de venda: Muro de Abrigo ou junto de qualquer elemento da Direção.

