DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 6

19.00h
Igreja Muro

7º Dia Pedro Gabriel Pereira dos Santos; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 7

19.00
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria Emília Pereira Martins de Azevedo

Quinta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Otília Lagoa Brás; Aniv. Falecimento Laura da Silva Martins, marido e filhas; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 9

19.00H
Igreja S. Mamede

30º Dia Ismael de Sousa Moreira

17.00h
Igreja Muro

2º mês falecimento Constância da Silva Faria e marido

18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 10

19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 11

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Manuel Azevedo Ramos e família; Tiago Fontes Araújo; Aurélio
Sousa Paiva; Aniv. Natalício Idalina Paiva Oliveira, marido e
filhos; Aniv. Natalício Manuel da Silva Faria, esposa e filha;
Aniv. Natalício Justa Rodrigues de Sousa ,pais,irmãos e família; Aniv. Falecimento Manuel José Martins da Silva, pais e
irmãs; Alminhas de Fonteleite
Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo;
José Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho
e esposa Margarida de Jesus
Em seguida, romagem ao cemitério onde lembramos os que
faleceram no mês de Fevereiro
1º Aniv. Falecimento Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha; Adriano Alberto Naldinho; Alzira Dias Moreira; António
Marques Gomes; Palmira Marques Gomes; Margarida de Abril;
Aniv. Zacarias Duarte e esposa; Aniv. Natalício Manuel Joaquim Vieira Cardoso e família; Aniv. Natalício Domingos Rodrigues Ferreira e esposa; Aniv. Falecimento Maria Adelaide da
Costa Araújo e marido; 7º Aniv. Falecimento Maria Rosa Dias
Oliveira 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 residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira não há atendimento.
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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III Domingo do Tempo da Quaresma
A liturgia do 3º Domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a Palavra de Deus que nos
é proposta apresenta sugestões diversas de conversão e de
renovação.
Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações (“mandamentos”) que devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações que dizem respeito às duas
dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com
os irmãos.
Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus… É preciso que
descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim não está numa lógica de poder, de
autoridade, de riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz – isto é, no amor total, no dom
da vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos.
No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “Novo Templo” onde Deus Se revela aos homens e
lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no
seu anúncio, no seu “Evangelho” essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar.
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
3º Domingo da Quaresma

O AMOR NÃO É INVEJOSO

Vaticano: Revista questiona «trabalho (quase) gratuito» de religiosas em instituições católicas
Artigo denuncia situações de desrespeito pelas consagradas

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Encontro de reflexão bíblico: No próximo dia 5 de março, segunda-feira, pelas 21h
na igreja vamos dar continuidade aos encontros, para reflexão da bíblia.

Cidade do Vaticano, 01 mar 2018 (Ecclesia) – A
edição de março da ‘Igreja Mulheres Mundo’,
suplemento mensal do jornal do Vaticano, denuncia hoje casos de trabalho “gratuito ou mal
pago” e “pouco reconhecido” de religiosas em
instituições católicas.
O artigo, disponível online, apresenta uma entrevista a uma consagrada de origem africana, que
trabalha em Roma, sob o pseudónimo de ‘Maria’,
que acolhe na capital italiana religiosas de diferentes partes do mundo.
O testemunho realça que muitas destas religiosas raramente são convidadas a sentar-se nas mesas que servem.
“Um eclesiástico acha que pode ter uma refeição servida por uma irmã e depois deixá-la a comer sozinha
na cozinha, depois de ser servido? É normal, para um consagrado, ser servido desta forma por uma outra
consagrada?”, questiona.

⇒ Reunião do Compasso: Na próxima quinta-feira, dia 8, pelas 21h, no nosso Salão
Paroquial, há reunião com as pessoas que vão no Compasso/Visita Pascal.

⇒ No próximo dia 11 de Março, pelas 16 horas no Salão Paroquial, vai ter lugar a segunda sessão da homenagem ao Sr. Padre Joaquim, pelo 129º aniversário do seu nascimento. Será apresentado novamente o espetáculo teatral “Uma série de trapalhadas”.
Os bilhetes já estão à venda.
⇒ Senhor dos Passos: Este fim de semana celebramos o Senhor dos Passos:
- 3 de Março, Eucaristia às 18.15h. No final saída da Procissão com a Nossa Senhora,
que ficará na Capela do Divino Espírito Santo.
- 4 de Março 15.00h - Procissão do Senhor dos Passos com o itinerário habitual. O sermão do encontro no local habitual. Terminadas as celebrações na Igreja, irei juntamente
com a Confraria do Santíssimo Sacramento acompanhados pela Banda de música, ao
cemitério, onde lembraremos todas as pessoas lá sepultadas, em especial as que faleceram no mês de Fevereiro.
⇒ Quaresma: Via Sacra aos domingos às 15h00 na Igreja Paroquial :
- Domingo 4 de Março - Procissão do Senhor dos Passos São Mamede do Coronado;
- Domingo 11 de Março - A cargo do 4º e 7º anos da catequese;
- Domingo 18 de Março - A cargo do 1º e 6º anos da catequese.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

Segundo a entrevistada, algumas religiosas “servem em casas de bispos ou cardeais, outras trabalham na
cozinha de estruturas da Igreja ou desempenham missões de catequese e ensino”.
“Algumas delas, ao serviço de homens da Igreja, levantam-se de madrugada para preparar o pequenoalmoço e só se deitam depois de o jantar estar servido, a casa arrumada, as roupas lavadas e engomadas… Para este tipo de ‘serviço’ não existe um horário preciso e regulamentado, como há para os leigos,
e a retribuição é aleatória, muitas vezes bastante modesta”, assinala este testemunho.
O artigo intitulado ‘O trabalho (quase) gratuito das irmãs’ fala num sentimento de “ambiguidade e, muitas

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ Comissão de Festas de São Pantaleão e São Cristóvão: Estão abertas as inscrições para enfeitar os andores para o dia de São Cristóvão e de São Pantaleão. Os
interessados poderão contactar qualquer membro da comissão.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

vezes, de grande injustiça”.
A edição de março é dedicada ao tema ‘Mulheres e Trabalho’.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua,
Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Formação Vicarial Catequistas: Na quinta-feira, dia 22, de Março pelas 21 horas,
há Encontro de Formação vicarial para os Catequistas, em Alvarelhos.
⇒ Bênção dos Bebés: Domingo dia 15 de Abril às 15h30 na Igreja Paroquial de São
Romão do Coronado, teremos a Eucaristia da Bênção dos Bebés, até aos três
anos de idade para as três comunidades paroquiais. As inscrições devem ser feitas
até 25 de Março (Domingo), junto das respetivas pastorais familiares.

no horário de atendimento.

⇒ Dia 9 de Março (sexta-feira) às 21h00, no salão paroquial, reunião de catequistas. É
importante a presença de todos.

⇒ Quaresma: Via Sacra aos domingos às 15h00 na Igreja Paroquial da responsabilidade dos seguintes grupos paroquiais:
- Domingo 4 de Março - Procissão do Senhor dos Passos São Mamede do Coronado;
- Domingo 11 de Março - Grupo de Leitores, Grupo de Jovens e Grupo Coral;
- Domingo 18 de Março - Catequese Paroquial, Pastoral da Família e Grupo Coral.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

