DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 10

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 11

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

Sexta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Emília da Silva Moutinho; 30º Dia Arnaldo Lima da Silva

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 14

Domingo
Dia 15

18.15h
Igreja S. Mamede

Festa da Vida (8º Ano da Catequese)

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Aniv. Francelina Gomes Peniche e família; Aniv. Natalício António João Cardoso Monteiro; Palmira Pires da Silva; José da silva Teixeira, pais e irmã; Alminhas
de Fonteleite

8.00h
Igreja S. Mamede

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

Festa da Esperança (5º Ano da Catequese)

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Adriano Alberto Naldinho; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e
cunhado; Joaquim Monteiro Ramos e família; Rosa da Silva Leite,
marido e genros; Otília Lagoa Brás; Aniv. Falecimento Aires da
Silva Brás; Aniv. Natalício Maria Moreira Lagoa; Aniv. Natalício
Américo da Silva Moreira; Aniv. Rodamante Vieira Tavares, esposa
e filha; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Aniv.
Joaquim Sousa Moreira, esposa e pais

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:

Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial de São Cristóvão 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 290 - Ano B - De 8 a 15 de Abril de 2018

2º DOMINGO DA PÁSCOA
A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade
de Homens Novos que nasce da cruz e da ressurreição de
Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em revelar aos
homens a vida nova que brota da ressurreição.
Na primeira leitura temos, numa das “fotografia” que Lucas
apresenta da comunidade cristã de Jerusalém, os traços
da comunidade ideal: é uma comunidade formada por
pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé num só
coração e numa só alma; é uma comunidade que manifesta o seu amor fraterno em gestos concretos de partilha e
de dom e que, dessa forma, testemunha Jesus ressuscitado.
No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à
volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite
enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua liturgia, no
seu amor, no seu testemunho) que os homens encontram as provas de que Jesus está vivo.
A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica: o verdadeiro crente é aquele que ama Deus, que adere a Jesus Cristo e à proposta de salvação
que, através d’Ele, o Pai faz aos homens e que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma, vence
o mundo e passa a integrar a família de Deus.
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
2º Domingo da Páscoa

O AMOR TUDO CRÊ

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua,

⇒ No dia 10 de Abril, terça-feira, pelas 20h30m, há assembleia geral para todos os asso-

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

no horário de atendimento.
Quero agradecer a oferta de um aspirador industrial para a nossa Igreja por parte do
sr. Joaquim Cruz e da sua esposa D. Matilde. Quero também agradecer a oferta de
uma escada e de vários acessórios por parte da Drogaria Martins. Por fim, quero também dar uma palavra de agradecimento à Ferrageira (Drogaria do Seixal), que ofereceu a fechadura para a arrecadação. A todos, muito obrigado.
Na sexta-feira, dia 13 de Abril, pelas 20 horas, na sede dos Escuteiros, há convívio
com as pessoas que foram no Compasso.
No próximo sábado, dia 14 de Abril, às 15h00 na Igreja Paroquial, temos mais um encontro direcionado para os adolescentes da nossa catequese (do 7° ao 10°ano), inserido no projeto "Ser + Adolescente". Tema deste nosso encontro: "Violência Doméstica na Terceira Idade, uma Realidade Escondida". Oradora: Dra Melissa Duarte, Psicóloga Clínica e de Saúde, colaboradora da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima). Encontro aberto a toda a comunidade.
Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 10h30 na Capela
de São Bartolomeu, iremos proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As
inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral
Familiar.
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.

ciados da Confraria do Santíssimo Sacramento, no Salão Paroquial.

⇒ Na quarta-feira, dia 11 de Abril, pelas 21h, há reunião com os catequistas, no Salão
Paroquial.

⇒ Na sexta-feira, dia 20 de Abril, pelas 21 horas, no Salão Paroquial, há convívio com
as pessoas que foram no Compasso.

⇒ 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.
⇒ Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 9h15, iremos
proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral Familiar.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Visita aos doentes:
- São Cristóvão do Muro: semana de 10 a 13 de Abril;
- São Mamede do Coronado: semana de 17 a 20 de Abril;
- São Romão do Coronado: semana de 23 a 27 de Abril.
Nota: Se no final destas três semanas, houver algum doente que requisitou junto de algum Ministro Extraordinário
da Comunhão, ou junto de mim e eu não visitei, agradeço
que falem comigo para assim eu poder proceder à visita.

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. Temos 103 bebés/crianças
inscritas, peço aos pais destes bebés/crianças o favor de estarem uns minutinhos
antes na Igreja. Desde já o meu muito obrigado.
⇒ No dia 21 de Abril, pelas 21 horas, a Pastoral Vicarial da Família vai promover uma
Tertúlia, no Salão Paroquial do Muro, sobre a eutanásia. Todos estamos convidados a participar.
⇒ 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 21 de 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana, reverte para as obras da
nossa Casa Paroquial de S. José.

⇒ Na quinta-feira, dia 12 de Abril, pelas 21 horas, há reunião do CPP. É importante a
presença de todos!

⇒ No próximo dia 21 de Abril, pelas 21 horas no Salão Paroquial, vai ter lugar a terceira
sessão da homenagem ao Sr. Padre Joaquim, pelo 129º aniversário do seu nascimento. Será apresentado novamente o espetáculo teatral “Uma série de trapalhadas”
e a receita reverte para a Comissão de Festas do Divino Espírito Santo. Os bilhetes
podem ser adquiridos junto de qualquer elemento da Comissão.
⇒ Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 8h00, iremos
proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral Familiar.

⇒
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

