DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 12

Não há missa

Quarta
Dia 13

8.00h
Igreja S. Mamede

S. António de Lisboa, Presbítero e Doutor da Igreja. Padroeiro secundário de Portugal (Festa)

Quinta
Dia 14

19.00h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Alvarinho Mendonça Ramos, esposa e pais; Maria
Emília da Silva Campos e marido; Maria Moreira da Silva Campos,
marido, filhos e neto; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Arminda Campos Maia

12.00
Capela de S. Pantaleão

Festa do Envio (10º ano da Catequese), seguida de convívio

17.00h
Igreja Muro

Não há missa

18.15h
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

Sábado
Dia 16

19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede

Manuel Azevedo Ramos e família; Palmira Pires da Silva; Manuel António da Silva Ferreira; José da Silva Teixeira, pais e irmã; Amélia Ferreira Cardoso e marido; Aniv. Delfim Francisco de Sousa e esposa; Aniv.
Natalício António Ferreira da Costa, esposa e pais; Aniv. Falecimento
Laurinda Moreira dos Santos e marido
Festa do Envio (10º ano da Catequese)

Domingo 9.15h
Dia 17
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Festa do Envio (10º ano da Catequese); Adriano Alberto Naldinho;
Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Artur da Silva, irmãos e pais; Joaquim Monteiro Ramos e família

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento. Na quarta-feira após a missa das 8.00h até às 10.30h na
Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira das 10.00h até às 12.30h, na Residência Paroquial de S.
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 299 - Ano B - De 10 a 17 de Junho de 2018

10.º Domingo do Tempo Comum
O tema deste 10.º Domingo do Tempo Comum gravita à volta da identidade de Jesus e da comunhão que
Ele deseja estabelecer com aqueles que se colocam
na disposição de o seguir: fica claro que Jesus não
tem qualquer aliança com o Demónio e com o poder
do mal e que se quer definir pela sua relação de obediência com Deus Pai, à qual convida todos aqueles
que se querem sentir parte da sua família.
No Evangelho, Jesus demonstra que, na sua atividade de libertação do poder do mal, não pode estar a
pactuar com o Demónio, mas vem para libertar os
homens e as mulheres de todos os tempos. Também nisso está a fazer a vontade de Deus e convida
todos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e decidida a construir um mundo que se baseie neste
desejo de fazer a vontade de Deus.
A primeira leitura traz-nos o diálogo de Deus com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira
mulher, depois da queda. Este texto procura chamar-nos ao sentido da existência, deixando claro que
todos somos chamados a não pactuar com o mal e a estar de sobreaviso diante das tentações do Maligno.
Na segunda leitura, São Paulo mostra como as tribulações que sofre não abrandam o seu ardor missionário, que se caracteriza pela grande confiança em Deus e na vida eterna que há de conceder; duas
grandes atitudes qualificam o ministério de Paulo: a esperança de estar unido com Jesus na ressurreição
tal como o está na tribulação terrena e o desejo íntimo de estar em comunhão com os cristãos a quem
anuncia o Evangelho de Jesus Cristo.
In “Dehonianos”

“Aí está Nosso Senhor, no sacramento da Eucaristia, para nos amar, para ser amado por
nós. Aí está como amigo, cheio de ternura. Abrimo-nos a amigos que não valem como tal,
mas não pensamos abrirmo-nos a Ele. Honramo-l’O como se honra uma estátua de mármore
fria e insensível.”
Padre Dehon

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Estão abertas as inscrições de Preparação de Adultos para o Crisma para as três

Vaticano: Papa recebe visita do «Comboio das Crianças», com moradores de bairros periféricos
Menores católicos, ortodoxos, muçulmanos, budistas e sem religião vão encontrar-se com
o Papa Francisco este sábado

comunidades paroquiais. Estas inscrições realizar-se-ão de 1 de Maio a 30 de
Cidade do Vaticano, 08 jun 2018 (Ecclesia) – O
Papa vai receber este sábado a visita do
‘Comboio das Crianças’, uma iniciativa do Conselho Pontifício da Cultura que leva, nesta edição, menores católicos, ortodoxos, muçulmanos, budistas e sem religião ao encontro de
Francisco.
O organismo da Santa Sé adianta que as mais
de 500 crianças são provenientes de bairros
periféricos de Milão e Roma; vão chegar à estação de caminhos de ferro do Vaticano após uma

Junho e podem inscrever-se todos os batizados a partir dos 18 anos de idade
completos neste ano civil. Para realizarem a inscrição terão apenas de dirigir-se à
sacristia e pedirem a ficha de inscrição que depois de preenchida deverá ser entregue no mesmo local. Haverá 20 sessões de preparação ao longo do ano 2018
e 2019 que serão às sextas-feiras pelas 21h30 e terão a duração de 1h/1h10. A
primeira sessão será no dia 28 de Setembro de 2018 pelas 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do Coronado. Para mais informações podem contactar: Camilo Faria (917741 234) ou Emanuel António Dias (912 474 766).

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.

⇒ O encerramento da nossa catequese será no próximo dia 17 de Junho. Convido todos
os catequisandos e seus familiares a participarem na Eucaristia das 8:00 horas, onde
vamos celebrar também a Festa do Envio do 10º ano de catequese. No final faremos
um pequeno convívio no salão paroquial, onde a catequese irá oferecer o pequeno
almoço aos catequisandos e seus pais. A comunidade também está convidada a tomar
o pequeno-almoço connosco, pedíamos apenas para trazer algo para partilhar, por
exemplo, 1 bolo, bolachas, etc...

⇒ A Conferência Vicentina no dia 17 de Junho vai celebrar o dia do Doente e do
Idoso. Como tem sido hábito, será no Centro Social e Paroquial de S. Mamede
do Coronado, com Eucaristia às 15,30 horas, seguido de lanche-convívio. Para
quem necessitar, estará garantido transporte. Os interessados deverão contactar
qualquer elemento da Conferência. Participem, será um dia maravilhoso. Atendendo às condições climatéricas, a atividade promovida pela rádio “Amigos Unidos”, que se realizaria no domingo, dia 10 de Junho, não se vai realizar. Realizarse-á, em conjunto com o dia do Idoso, promovido pela Conferência Vicentina, no
próximo domingo, dia 17. Caso esteja a chover, a atividade terá o seguinte procedimento: 15.30h - Eucaristia na Igreja, seguida de lanche e convívio com o espetáculo musical, no nosso Salão Paroquial.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

viagem de comboio na Itália.
“As crianças querem contar como é a vida nos seus bairros”, afetados por “importantes complexidades e fragilidades sociais, com significativa presença de famílias estrangeiras, altas taxas de
microcriminalidade e numerosos problemas urbanísticos”, refere a organização do evento.
A sexta edição do ‘Comboio das Crianças’, iniciado em 2013, tem como lema ‘Pequenos viajantes, grandes arquitetos. Cidade Amiga’.
No encontro com o Papa, os participantes vão descrever “o percurso pedagógico realizado, que
os levou à descoberta dos seus bairros e à elaboração de ideias e soluções para conhecer e melhorar a qualidade de vida”.
O ‘Comboio das Crianças’ já levou ao Vaticano centenas de menores que vivem em condições de
exclusão social ou necessidade, como migrantes, estudantes em risco de abandono escolar, filhos de reclusos e vítimas de catástrofes naturais.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: A partir desta semana, o Sr. António irá fazer a recolha
dos direitos paroquiais, como é habitual.

⇒ Domingo dia 17 de Junho, na Eucaristia das 10h30 na Capela de São Bartolomeu os
22 adolescentes do 10°ano, celebram a sua "Festa do Envio".

⇒ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para
assear: Nossa Senhora do Rosário; Santa Eulália; Santo António; São João Batista;
São Sebastião; São Vicente; Senhor dos Aflitos. Os interessados devem dirigir-se a
algum elemento da Comissão de Festas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

