DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 17

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Mamede

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

Quinta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Natalício Maria Alves Moreira; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria de Lurdes Ferreira dos Santos (Tedim); 1º Aniv. Fernando Leites de Azevedo

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 21

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José
Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus
1º Aniv. Falecimento Manuel Fernando Paiva de Sousa; Manuel
Azevedo Ramos e família; António Pereira Vilas Boas e esposa;
Manuel da Silva Mamede e esposa; António Cardoso Ferreira;
Augusto Ramalho e esposa; Aurélio Sousa Paiva; Aniv. Natalício
Luis Vieira Pereira Damasceno

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 22

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Lídia da Silva Vilaça Azevedo; Adriano Alberto Naldinho;
Artur da Silva, irmãos e pais; Manuel da Silva Moreira; Graciano
Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Maria Emília Oliveira da Silva, cunhados
e sogros; Manuel António da Silva Ferreira; Clara Ferreira Vales;
Aniv. Armindo da Silva Cardoso e filho; Alminhas de Fonteleite

⇒ 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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3º DOMINGO DA PÁSCOA
Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer
uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que
podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? É, fundamentalmente, a estas questões
que a liturgia do 3° Domingo da Páscoa procura responder.
O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o
centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É
precisamente nesse contexto eclesial – no encontro comunitário, no
diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço – que os discípulos
podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse “encontro”, os discípulos
são convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres.
A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Depois de
terem mostrado, em gestos concretos, que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação,
Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz.
A segunda leitura lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que Ele oferece,
tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu D Essa coerência deve manifestar-se
no reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade humana e num esforço
de fidelidade aos mandamentos de Deus.
In “Dehonianos”

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

O AMOR TUDO DESCULPA

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 361,26€. A todos, muito obrigado.
A bilheteira da 1ª Sessão do teatro “Uma série de trapalhadas”, rendeu 387€, que revertem
para as obras da nossa Casa Paroquial. Muito obrigado a todos, em especial ao grupo de
teatro.
Para a Procissão do Divino Espírito Santo, ainda há os seguintes andores para assear ou
pegar: Divino Espírito Santo para assear; São Mamede para pegar; Mártir S. Sebastião
para assear e pegar; Santa Teresinha para pegar; S. Bom Sucesso para assear e pegar,
São Roque para pegar; Santo António para assear e pegar; Sagrado Coração de Jesus
para assear e pegar e Senhora do Rosário/São domingos para pegar. Os interessados
devem falar comigo no horário de atendimento.
Reunião de Catequistas: Na próxima terça-feira, dia 17, pelas 21.30h, há reunião com
todos os catequistas, no nosso salão.
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.
Comissão de Festas em Honra do Divino Espírito Santo: No fim-de-semana de 28 e 29
de Abril realizar-se-á o "jantar de francesinha". Desta vez será no salão paroquial. Os lugares são limitados pelo que o evento será realizado em ambos os dias ao final da tarde Sábado 28 e Domingo 29. Os bilhetes devem ser pré-adquiridos junto dos elementos da
comissão de festas, podendo escolher qual o dia em que irá comer a francesinha. No dia
29 de Abril, pelas 17:00, a comissão de festas promoverá ainda um espetáculo musical
pela Orquestra Ligeira da Banda Musical de Avintes, no auditório do salão paroquial.
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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

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

⇒ Na terça-feira, dia 24 de Abril, há reunião do conselho Pastoral Paroquial, no nosso
salão. É importante a presença de todos!

⇒ 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 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 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua,
no horário de atendimento.
Avisos Inter Paroquiais:
⇒ A Semana de Oração pelas Vocações 2018 tem como tema «Escutar, discernir,
viver a chamada do Senhor», é de âmbito mundial, e realiza-se de 15 e 22 de
abril. O Papa na sua mensagem explica que «escuta, discernimento e vida»
“servem de moldura também ao início da missão de Jesus”. “Passados os quarenta dias de oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga de Nazaré e, aqui, põeSe à escuta da Palavra, discerne o conteúdo da missão que o Pai Lhe confia e
anuncia que veio realizá-la «hoje» (cf. Lc 4, 16-21)”, exemplificou O Papa Francisco. Estamos todos convidados a participar!
⇒ Sábado, dia 21 de Abril, às 21h00 no Salão Paroquial do Muro e numa organização da Pastoral Famíliar Vicarial, terá lugar uma tertúlia/colóquio sobre a Eutanásia. Tendo como oradores o Dr. Eduardo Carqueja e a Enfª Isabel Ribeiro. Participe, venha clarificar e entender um dos assuntos do momento no nosso país, venha
saber de facto o que está em jogo. Apelo à presença de todos.
⇒ No próximo dia 25 de Abril, em Alvarelhos, realiza-se o habitual Dia da Catequese
e do Acólito, com Eucaristia às 11h, almoço partilhado e tarde de convívio. Este
encontro realiza-se no pavilhão do Grupo Cultural e Recreativo de Alvarelhos.

⇒ Na próxima quinta-feira, dia 19, pelas 21.30h, há reunião de leitores, no nosso salão.
⇒ Sábado, dia 21 de Abril, não há catequese.
⇒ Domingo, dia 22 de Abril, das 10h30 às 16h00 em S. Pantaleão (Muro), Retiro para os
Pais e as Crianças do 6°ano da nossa catequese (Profissão de Fé). Apelo à presença
de todos.
⇒ 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.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

