HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 26

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 27

19.45h
Igreja S. Mamede

7º Dia José de Sousa e Silva; Alberto Pereira da Silva

Quinta
Dia 28

19.45h
Igreja S. Romão

7º Dia Maria Rosa da Silva Pesqueira; Aniv Falecimento José Oliveira Azevedo e
família; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 29

Não há missa

Sábado
Dia 30

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. António Vinhas da Costa; 1º Aniv. Júlio Filomeno Gonçalves Martins

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria das Dores Faria Pereira; 10º Aniv. Fal. Celeste Araújo Moreira; Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo
e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel José Torres da Silva e familiares; Manuel Azevedo Ramos e família; Maria
da Silva Paiva, marido e filhos; Brilhantina da Silva Faria, marido e bisneto; Orlando Lagoa de Sousa e Silva e irmãos; Aniv. Falecimento Conceição Brás; Aniv.
Natalício Adélia Moreira, pais e irmão

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 1

Excecionalmente, nesta Eucaristia pode haver intenções, uma vez que a missa
com a Confraria do Santíssimo Sacramento transita para o domingo seguinte

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Ação de Graças pelos 80 anos de vida de Emília Ramos; Martinho Sousa Santos;
Adriano Alberto Naldinho; Guilherme da Silva Ramos; Maria do Sameiro Cabeleira
da Costa; Olinda Ramos Brás e filho Aniv. Desidério Fernando ramos Brás; Aniv.
Adriana Nogueira da Silva; Aniv. Gaspar Oliveira Teixeira e esposa

Terça
Dia 3

Não há missa

Quarta
Dia 4

Não há missa

Quinta
Dia 5

19.00h
Igreja S. Romão

Beatriz Ferreira da Silva e marido; Aniv. Falecimento Maria Emília da Silva Torres e
marido; 5º Aniv. Falecimento Álvara de Sousa Moreira, marido e filho; Almas de
Purgatório

Sexta
Dia 6

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Manuel Teixeira

17.00h
Capela S. Pantaleão
Sábado
Dia 7

Domingo
Dia 8

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

30º Dia Bernardino Gonçalves Moreira; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos;
Manuel Azevedo Ramos e família; Balsemino dos Santos Moreira; Tiago Fontes
Araújo; Aniv. Natalício Maria Adélia Moreira, pais e irmão

8.00h
Igreja S. Mamede

Eucaristia com a Confraria do Santíssimo Sacramento. No final, romagem ao cemitério onde iremos lembrar todos os que faleceram no mês de Junho.

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério onde iremos lembrar todos os que faleceram no
mês de Junho

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Mário Gonçalves Azevedo; Aniv. Falecimento Gracinda Nogueira da Silva (Águas);
Aniv. Natalício Guilherme da Silva Ramos; Alminhas de Fonteleite
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12.º Domingo do Tempo Comum
Deus preocupa-se com os dramas
dos homens? Onde está Ele nos
momentos de sofrimento e de dificuldade que enfrentamos ao longo
da nossa vida? A liturgia do 12º
Domingo do Tempo Comum diz-nos
que, ao longo da sua caminhada
pela terra, o homem não está perdido, sozinho, abandonado à sua
sorte; mas Deus caminha ao seu
lado, cuidando dele com amor de pai e oferecendo-lhe a cada passo a vida e a salvação.
A primeira leitura fala-nos de um Deus majestoso e omnipotente, que domina a natureza e que tem um
plano perfeito e estável para o mundo. O homem, na sua pequenez e finitude, nem sempre consegue
entender a lógica dos planos de Deus; resta-lhe, no entanto, entregar-se nas mãos de Deus com humildade e com total confiança.
No Evangelho, Marcos propõe-nos uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no
mundo… Marcos garante-nos que os discípulos nunca estão sozinhos a enfrentar as tempestades que
todos os dias se levantam no mar da vida… Os discípulos nada têm a temer, porque Cristo vai com eles,
ajudando-os a vencer a oposição das forças que se opõe à vida e à salvação dos homens.
A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não é um Deus indiferente, que deixa os homens abandonados à sua sorte. A vinda de Jesus ao mundo para nos libertar do egoísmo que escraviza e para nos
propor a liberdade do amor mostra que o nosso Deus é um Deus interveniente, que nos ama e que quer
ensinar-nos o caminho da vida.
In “Dehonianos”

“Louvar Deus, dar-lhe prazer, ser dos seus amigos: como isso é bom!”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado
Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Estão abertas as inscrições de Preparação de Adultos para o Crisma para as três
comunidades paroquiais. Estas inscrições realizar-se-ão de 1 de Maio a 30 de
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 en-

⇒ Vai-se realizar no dia 8 de Julho, domingo, a partir das 14 horas, o 1º Cortejo de oferendas a favor das obras na nossa residência paroquial. Este cortejo é organizado por
Mendões, Lourêdo, Casal, Pereiró, Soeiro e Paiço, com o seguinte itinerário: Saída do
Largo de Mendões, Pereiró, Paiço e finaliza na Igreja. No fim de semana dos cortejos
funcionará o bar na garagem da residência paroquial. Conto convosco!!!
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

tregue 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. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: o Sr. António continuará a fazer a recolha dos direitos
paroquiais, como é habitual.

⇒ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para
assear: Nossa Senhora do Rosário; São João Batista; São Sebastião; 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

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

Vaticano: Papa denuncia perigo de «eliminação» da presença cristã no Médio Oriente
O Papa Francisco critica prioridades das grandes potências mundiais
Cidade do Vaticano, 22 jun 2018 (Ecclesia) – O Papa
denunciou hoje o perigo de “eliminação” da presença
cristã no Médio Oriente, criticando as prioridades das
grandes potências mundiais na região.
“O Médio Oriente é hoje um cruzamento de situações
difíceis, de sofrimento, e também no Médio Oriente há
o risco – não quero dizer que seja vontade de algum – o
risco de se eliminar a presença cristã. Um Médio Oriente sem cristãos… não seria um Médio Oriente”, disse,
numa audiência a cerca de 100 participantes da 91ª
Assembleia Plenária da ROACO – Reunião das Obras
de Ajuda às Igrejas Orientais –, que comemora o seu
50.° aniversário de fundação.
Francisco falou num Médio Oriente que “sofre, chora” e no qual as potências mundiais deixam de lado
“preocupações com a cultura, a fé, a vida dos povos”, olhando antes para o território com o objetivo de
ter “mais domínio”.
O pontífice assinalou ainda que muitos católicos saem da região e deixam de voltar, “porque ali o sofrimento é grande”.
As migrações e a crise dos refugiados em países como a Jordânia ou a Turquia mereceram a atenção do
Papa, que falou num “grande pecado” que faz sofrer muitas pessoas.
“É o pecado da guerra, cada vez mais forte”, precisou.

⇒ A Associação Recreativa Juventude do Muro organiza a 7ª Caminhada «Ponha-se a
andar», no dia 1 de Julho de 2018 com inicio pelas 9:00. Sendo já uma tradição, este
ano estará inserida nas comemorações do 40° aniversário da AR Juventude do Muro.
Com um percurso de dificuldade média baixa com partida e chegada na sede da ARJ
Muro e com cerca de 7,5 km por caminhos pouco usados que levam as pessoas a conhecer sítios e paisagens que habitualmente passam despercebidas à comunidade.
Será uma manhã diferente divertida e de bem estar geral que trará mais cor e movimento à freguesia do Muro. Antes da caminhada propriamente dita teremos uma aula
de aquecimento para ativação corporal e já aí começará a animação.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da ARJ Muro ou junto de
membros da organização até dia 24 de Junho
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, dia 26 de Junho, das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na
quinta-feira, dia 5 de Julho, das 16.00h às 19.00h, na residência Paroquial de S. Romão.
Atendimento pelo Cartório (Dia 7 de Julho):
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.
Nota: A partir do dia 27 de Junho até ao dia 4 de Julho, qualquer assunto urgente é favor
contactar o nosso Vigário da Vara, o sr. Padre Luciano Lagoa.

