DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 10

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 11

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Manuel António Pereira; 30º Dia Manuel Ferreira Dias

Quinta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

Sexta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

18.15h
Sábado Igreja S. Mamede
Dia 14
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Palmira Pires da Silva; José da
Silva Teixeira, pais e irmã; Manuel Pereira da Costa Araújo, esposa e filhas; Aniv. Natalício Joaquim Sousa Rocha e família; Almas
de Purgatório

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 15 10.30h
Ação de Graças pelos 37 anos do Agrupamento dos Escuteiros;
Capela S. Bartolo- Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; João Monteimeu
ro Peixoto e filho; Alexandrino Brandão Linhares e esposa; Lucinda Ferreira da Silva e pais; Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Aniv. Natalício Guilherme Sousa Martins, pais, avós e família; Aniv. Falecimento Maria Alzira Rios da Costa; Ação de Graças
a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, das
16.00h às 19.00h, na Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira, das 16.00h às 19.00h, 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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14.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia deste domingo revela que
Deus chama, continuamente, pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto de salvação. Não
interessa se essas pessoas são frágeis e limitadas; a força de Deus
revela-se através da fraqueza e da
fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia.
A primeira leitura apresenta-nos um
extrato do relato da vocação de
Ezequiel. A vocação profética é aí apresentada como uma iniciativa de Jahwéh, que chama um “filho de
homem” (isto é, um homem “normal”, com os seus limites e fragilidades) para ser, no meio do seu Povo,
a voz de Deus.
Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto (recorrendo ao seu exemplo pessoal) que
Deus atua e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos débeis, finitos e limitados. Na
ação do apóstolo – ser humano, vivendo na condição de finitude, de vulnerabilidade, de debilidade –
manifesta-se ao mundo e aos homens a força e a vida de Deus.
O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré, reafirma uma
ideia que aparece também nas outras duas leituras deste domingo: Deus manifesta-Se aos homens na
fraqueza e na fragilidade. Quando os homens se recusam a entender esta realidade, facilmente perdem
a oportunidade de descobrir o Deus que vem ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes
apresenta.
In “Dehonianos”

“Este poço de Samaria simboliza o Coração de Jesus. Se conhecesses o dom de Deus (Jo
4,10), pedir-me-ias para beber nas fontes da graça, nas fontes do meu coração.”
Padre Dehon

Porto: Diocese apresenta plano pastoral que aposta na «afetividade» e numa Igreja em saída
D. Manuel Linda quer comunidades católicas em atitude missionária, ao encontro de quem está
mais longe
Porto, 06 jul 2018 (Ecclesia) – O bispo do
Porto, D. Manuel Linda, disse à Agência
ECCLESIA que o plano pastoral
2018/2019 quer incentivar a uma atitude
missionário, para passar “da portinha da
igreja” à rua, onde se encontram “as pessoas concretas”.
“A nossa temática vai andar à volta fundamentalmente de uma atitude psicológica.
Igreja do Porto abre-te ao exterior, Igreja
do Porto vai ao encontro daqueles que por
algum motivo não participam do nosso
estilo de vida religioso, ou estão mais
adormecidos”, explicou o prelado.
D. Manuel Linda precisa que a atitude
central é a saída de si, ao encontro das pessoas “cansadas, adormecidas, desanimadas”.
Em concreto, é pedido um “trabalho de aproximação” que passa pela “afetividade”, pelo que no próximo
ano pastoral as comunidades católica vão ter uma “espécie de chavão”: “Amigo conquista amigo”.
O bispo do Porto exemplifica que a um aluno inscrito na “aula de Educação Moral e Religiosa Católica”
é pedido que tente “sensibilizar um colega” que não estava inscrito a matricular-se na disciplina, que é
opcional.
“É nesta linha, numa conquista pela afetividade”, sublinha o prelado que hoje participa na apresentação
do Plano Diocesano de Pastoral 2018/2019, a partir das 21h30, na Casa Diocesana de Vilar.
O tema do próximo ano é ‘Todos discípulos Missionários’ e D. Manuel Linda assinala a “feliz coincidência” da escolha com a decisão da Conferência Episcopal Portuguesa, que convocou um ano missionário
especial a partir de outubro e que termina no “mês extraordinário missionário” declarado pelo Papa Francisco, em 2019.
“Não nos esquecermos que a lógica da missão é sempre a do processo, do inacabado. A obra nunca estará feita. Daí a necessidade de adotarmos a atitude do semeador”, escreveu D. Manuel Linda no documento publicado no sítio online da Diocese do Porto.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Os organizadores do evento de S. Pedro para a angariação de fundos para as obras
da Residência Paroquial agradecem a todos os particulares e estabelecimentos comerciais que colaboraram connosco neste grande arraial.

⇒ Na próxima quarta-feira, dia 11 de Julho, haverá reunião para todos os catequistas no
salão paroquial às 21:00 horas para prepararmos o próximo ano catequético.

⇒ Vai-se realizar no dia 15 de Julho, domingo, a partir das 14 horas, o 2º Cortejo de
oferendas a favor das obras na nossa residência paroquial. Este cortejo é organizado
por Vila, Calçada, Outeiro, Fontes, Breto, Covelo, Ameal e Bairro, com o seguinte
itinerário: Saída do campo de futebol; Rua Parque de Jogos; Rua do Covelo; Rua
Vale do Coronado 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

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado
Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ As zeladoras da igreja de S. Cristóvão do Muro entregaram o valor de 1000 euros, na
sequência de uma atividade de angariação de fundos, tendo este revertido integralmente a favor do fundo paroquial de S. Cristóvão do Muro. Agradeço a todos os que contribuíram e, em especial, ao grupo das zeladoras, pelo gesto, pelo trabalho e empenho
nesta iniciativa. A elas, muito obrigado!
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

⇒ 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. Os interessados
devem dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.

⇒ Na próxima sexta-feira, dia 13 de Julho, pelas 21 horas, vai realizar-se na casa do sr.
Américo Santos, uma reunião para a nomeação da Comissão de Festas ao S. Romão
2018. Convidam-se todos a participar.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

