DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 27

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Pedro Gabriel Pereira dos Santos; 30º Dia Bernardino da Silva Azevedo

Quarta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Emília Pereira Martins de Azevedo

21.00h
Igreja S. Romão

Instituição da Eucaristia/Ceia do Senhor , com adoração ao Santíssimo
Sacramento até às 24 horas

Quinta
Dia 29

21.00
Igreja S. Mamede
21.00
Igreja Muro

Sexta
Dia 30

21.00h
Igreja S. Romão

Celebração da Paixão do Senhor

21.00
Igreja S. Mamede
21.00
Igreja Muro

Sábado
Dia 31

21.00h
Igreja S. Romão

Vigília Pascal

21.00
Igreja S. Mamede
21.00
Igreja Muro
7.00h
Igreja S. Mamede

Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

8.00h
Igreja Muro

Domingo
Dia 1

Segunda
Dia 2

8.00
Capela S. Bartolomeu
17.00
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Maria de Fátima da Silva Martins

19.00
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Martinho Sousa Santos; Deolinda Manuela Moreira da Silva e pai; Serafim Lima da Silva; José Ferraz, filho e família; Bernardo Henrique Paiva e pai; Norberto da Silva Martins e mãe; Manuel
Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Aniv. António Ferreira da Costa, esposa e pais; Aniv. Natalício Isolina Gonçalves Oliveira e marido ; Guilherme
da Silva Ramos

10.30
Igreja Muro

Segunda-Feira de Páscoa

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Contudo, na quinta-feira das 16.00h às 19.00h em São Romão, estará o
funcionário do cartório no horário de atendimento.
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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 288 - Ano B - De 25 de Março a 1 de Abril de 2018

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
A liturgia deste último Domingo da Quaresma
convida-nos a contemplar esse Deus que, por
amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a
nossa humanidade, fez-Se servo dos homens,
deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz (que a liturgia deste
domingo coloca no horizonte próximo de Jesus)
apresenta-nos a lição suprema, o último passo
desse caminho de vida nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida por amor.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a testemunhar no meio das
nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e
concretizou, com teimosa fidelidade, os projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste “servo” a
figura de Jesus.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para
escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de
vida que a Palavra de Deus nos propõe.
O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida
feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz,
revela-se o amor de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total.
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
Semana Santa

O AMOR TUDO SUPORTA

Mensagem do vosso Pároco para a Páscoa

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua,
no horário de atendimento.
⇒ Via Sacra Pública: Terça-feira dia 27 de Março, às 21h00 Via Sacra Pública. Início da
nossa Via Sacra, na Capela de São Bartolomeu e faremos o percurso habitual até à
Igreja Paroquial. Apelo à participação de todos nesta Via do Amor. Em caso de chuva
a Via Sacra terá lugar na Capela de São Bartolomeu.
⇒ Programa para Quinta-feira e Sexta-feira Santa para que os diversos grupos paroquiais comecem a programar o seu respetivo momento de oração:
QUINTA-FEIRA SANTA
- 21h00 - Instituição da Eucaristia com Lava Pés;
- 22h30 - Oração Taizé da responsabilidade do Grupo de Jovens, Grupo de Acólitos e
Grupo Coral;
- 24h00 - Tapamos os Santos dos altares da nossa Igreja.
SEXTA-FEIRA SANTA
- 14h30 - O Senhor Morreu! Façamos Silêncio - O convite à oração pessoal junto à Cruz;
- 15h30 - Via Sacra da responsabilidade das crianças, pais e catequistas da catequese de
infância do 1° ao 6°ano e do Grupo Coral;
- 16h30 - Um outro Olhar da responsabilidade da Catequese da Adolescência, do 7° ao
10°ano;
- 17h30 - Mensagem do Santo Padre para a Quaresma e Páscoa da responsabilidade da
Pastoral da Família;
- 18h00 - Oração Escutista da responsabilidade do Agrupamento de Escuteiros;
- 19h00 - Oração ao Senhor Escondido da responsabilidade dos Ministros Extraordinários
da Comunhão;
- 20h00 - Leituras e Salmos da responsabilidade do Grupo de Leitores e Grupo Coral;
- 21h00 - Celebração da Paixão do Senhor e Veneração da Santa Cruz.

“Tudo o que celebramos ao longo do ano, ganha sentido esta semana. Esta é a grande semana da nossa Fé. Entremos com Jesus em Jerusalém, acompanhemo-Lo de perto, sintamos o
nosso pecado, da rejeição, da venda, da troca e até mesmo da sobranceria e percebamos o
Amor que a Cruz nos revela. É essa notícia sempre nova da misericórdia de um Deus que vem
ao nosso encontro, que nos busca e procura… que anunciamos ao Mundo!”
Convido todos a participarem nas celebrações desta semana e a receber o Compasso nas
suas casas. Permiti que, em todas as casas seja entregue uma pequena lembrança, onde me
faço presente convosco nesta vida que nos une em Jesus Cristo.
A todos, desejo uma Santa Páscoa!
Pe. Rui Miguel

⇒ A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima 2018, está a proceder
ao peditório pelas ruas da nossa paróquia. Peço desde já a vossa resposta afirmativa
ao esforço e dedicação desta comissão. Para começar desde já a preparar antecipadamente a Procissão em Honra de Nossa Senhora de Fátima do próximo dia 13 de
Maio, apelamos a quem tiver promessa ou queira pegar no Andor de Nossa Senhora,
Pálio, Lanternas e Estandartes que deem por favor os seus nomes. Desde já o meu
obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ 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.
⇒ Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus: A comunidade das irmãs
está a organizar a peregrinação anual da Congregação. Será ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, no dia 21de abril. O programa e o preço,
anunciaremos num domingo próximo. Temos conhecimento de que há outra peregrinação no mesmo dia, para Fátima. Por isso precisávamos de saber com alguma
antecedência as pessoas com quem podemos contar. Bem haja.

