DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 24

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Mamede

Aniv. Natalício Maria Laurinda Oliveira e Silva; Aniv. Falecimento Maria
José Costa Azevedo; Manuel Joaquim Araújo Coutinho; José Joaquim
Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida
de Jesus; Alberto Pereira da Silva

Quinta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Romão

Paula Isaltina Soares Silva; Aurora Moreira da Silva e marido; 50º Aniv.
Falecimento José Oliveira Moreira e pais; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Mamede

3º Aniv. Manuel Ramalho Martins

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. David António de Sousa Cerqueira

18.15h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Rodrigo Ramos Duarte

Sábado
Dia 28

19.30h
Igreja S. Romão

INTENÇÕES

(Nesta Eucaristia serão benzidos todos os estandartes novos, oferecidos por diversas pessoas da nossa Comunidade Paroquial); Manuel
Azevedo Ramos e família; Maria da Silva Paiva, marido e filhos; Brilhantina da Silva Faria, marido e bisneto; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Joaquim Fernando da Silva Cardoso e família; Joaquim Mário
Moreira Torres; Aniv. Natalício Justa Moreira Torres e marido; Aniv.
Natalício Manuel Moreira Marques

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 29

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Adriano Alberto Naldinho; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e
família; Helena Sousa Tavares; Rosa Monteiro, marido e pais; José
Manuel da Costa Ribeiro; António Cerqueira da Silva; Mário Moreira
Nunes e família; Laura da Silva Santos, marido e filho; José Joaquim
Vieira Moura, irmão e pais; Aniv. Cândido Basílio Sá Costa; Aniv. Falecimento Ramiro da Silva Oliveira (Águas); Aniv. Falecimento Reinaldo
Antero Gonçalves da Silva; 2º Aniv. Falecimento Dulcinea Odete Santos Areal, marido e filha; Ação de Graças ao S. Bartolomeu

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:

Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial de São Cristóvão do Muro. Na
quarta-feira não há atendimento, 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 292 - Ano B - De 22 a 29 de Abril de 2018

4º DOMINGO DA PÁSCOA
O 4º Domingo da Páscoa é considerado o
“Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a
liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe,
hoje, à nossa reflexão.
O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor modelo”, que ama de forma gratuita e desinteressada as suas
ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar n’Ele de forma incondicional, pois Ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para pertencer ao rebanho
de Jesus é a disponibilidade para “escutar” as propostas que Ele faz e segui-l’O no caminho do amor e da entrega.
A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salvador, já que “não existe debaixo do céu outro nome, dado aos
homens, pelo qual possamos ser salvos” (neste “Domingo do Bom Pastor” dizer que Jesus é o “único salvador”
equivale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direção à vida verdadeira). Lucas avisa-nos para
não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam
propostas falsas de salvação.
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a contemplar o amor de Deus pelo homem. É
porque nos ama com um “amor admirável” que Deus está apostado em levar-nos a superar a nossa condição de
debilidade e de fragilidade. O objetivo de Deus é integrar-nos na sua família e tornar-nos “semelhantes” a Ele.

In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
4º Domingo da Páscoa

O AMOR NÃO SE IRRITA
NEM GUARDA RESSENTIMENTOS

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,

⇒ Na terça-feira, dia 24 de Abril, pelas 21 horas, há reunião do conselho Pastoral Paroquial,

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

no horário de atendimento.
Sábado dia 28 de Abril, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia para todos os grupos
da nossa catequese. Nesta Eucaristia os 19 adolescentes do 8°ano celebram a sua
"Festa da Vida".
Sábado dia 28 de Abril, às 15h30 no salão paroquial, reunião da comissão de Festas
em Honra de Nossa Senhora de Fátima.
A comissão de festas informa que vai proceder ao peditório das mordomas e mordomos (crianças do 5°ano da catequese), pelas ruas da nossa paróquia. Apelo à vossa
generosidade. Informa ainda, que ainda faltam 5 pessoas para pegar no andor da
Nossa Senhora, 5 pessoas para o pálio, 1 pessoa para as lanternas e ainda tem todos
os Estandartes livres para a procissão do próximo dia 13 de Maio. Os interessados
devem dar o nome aos elementos da comissão.
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

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ 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.
⇒ No próximo dia 27 de Maio, é o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA e vamos, neste
dia, homenagear os casais que, ao longo do ano 2018, perfazem 10, 25, 50 e 60
anos de vida matrimonial. Este evento é organizado a nível da diocese do Porto e
este ano terá lugar no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Este encontro consiste
na celebração de uma Eucaristia presidida pelo nosso Bispo e na qual será entregue um diploma de presença.
Os casais que estiverem interessados podem fazer a sua inscrição até ao dia 10
de Maio no final das Eucaristias, na sacristia, ou junto de algum elemento da Pastoral da Família. Qualquer outro esclarecimento poderá ser dado no momento da
inscrição.
A nossa vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem. Preço por casal 10,00 euros.
A 20 de Maio, às 16h00 no Salão Paroquial do Muro terá lugar um encontro de
preparação para este dia Diocesano.

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.
⇒ Muro de Abrigo: Cursos: Vimos solicitar a divulgação de 3 cursos de formação da tipologia 3.05 - Capacitação para a Inclusão no âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, que a Muro de Abrigo irá dinamizar, nomeadamente:
- Capacitar para a inclusão e cidadania (de 300 horas)
- Capacitar para o mercado de trabalho (210 horas)
- Gestão familiar e geriatria (300 horas)
Esta formação é dirigida a pessoas maiores de 23 anos, com escolaridade mínima 4.º ano
e máxima 12.º ano, desempregados de longa duração ou muito longa duração, à procura
de primeiros emprego, beneficiários de RSI de subsidio de desemprego ou outro apoio
social. Os cursos serão ministrados em horário laboral (4 horas por dia), de segunda a sexta. Os participantes beneficiam de uma bolsa de formação no valor mensal, de subsidio de
alimentação e subsidio de transporte. Sendo de realçar que a bolsa acumula com RSI e
outros apoios sociais.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Visita aos doentes:
- São Mamede do Coronado - Esta semana não foi possível visitar todos os doentes. Retomarei as visitas aos que faltam a partir do dia 2
de Maio.
- 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. Mamede do Coronado

⇒ Para a Procissão do Divino Espírito Santo, ainda há os seguintes andores para assear ou
pegar: Divino Espírito Santo para assear; 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; 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.
⇒ Na quinta-feira, dia 26 de Abril, pelas 21 horas, há reunião da Conferência Vicentina, no
nosso Salão Paroquial.
⇒ 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.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

