DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 25

19.00h
Igreja Muro

30º Dia António Azevedo da Silva

Quarta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Cosme e S. Damião, Mártires (MF)

Quinta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Romão

S. Vicente de Paulo, Presbítero (MO); Almas de Purgatório; Ação
de Graças a Nossa Senhora de Fátima

Sexta
Dia 28

8.00h
Igreja S. Mamede

S. Venceslau, Mártir, SS. Lourenço Ruiz e Companheiros, Mártires (MF)

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Maria Aurora de Sousa e Silva

18.15h
Igreja S. Mamede

Aniv. Natalício Alberto Pereira da Silva

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Alberto Cândido Pereira da Silva; Ação de Graças pelos 65
anos de casamento de Maria José Pereira Teixeira e Domingos Pereira Rocha; Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres
da Silva e familiares; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos;
Joaquim Mário Moreira Lagoa; António Pereira Vilas Boas e esposa;
Luciano Sousa Marques, esposa, filhas e nora; Armando Farpa;
Aniv. Otília da Costa Reis; Ação de Graças a Santa Rita; Ação de
Graças a S. Bento; Ação de Graças ao S. João

Sábado
Dia 29

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 30
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Silvestre de Sousa Ferreira

Helena Sousa Tavares; António Pinto, esposa e pais; José Manuel
da Costa Ribeiro; Laura da Costa Santos, marido e filho; Guilherme
da Silva Ramos; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Maria Adelaide dos Santos e marido; Aniv. Natalício Adriano da Silva Martins;
Aniv. António da Silva Azevedo; Aniv. Fernando Faria Mendes, esposa e filho; Aniv. Falecimento Arminda de Sousa Torres; 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 310 - Ano B - De 23 a 30 de Setembro de 2018

25.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 25º Domingo do Comum convida os
crentes a prescindir da “sabedoria do mundo” e a
escolher a “sabedoria de Deus”. Só a “sabedoria de
Deus” – dizem os textos bíblicos deste domingo –
possibilitará ao homem o acesso à vida plena, à
felicidade sem fim.
O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto entre a “sabedoria de Deus” e a “sabedoria
do mundo”. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está
disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua
vida um dom de amor aos homens; os discípulos,
imbuídos da lógica do mundo, não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com
esse projeto. Jesus avisa-os, contudo, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os
desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres.
A segunda leitura exorta os crentes a viverem de acordo com a “sabedoria de Deus”, pois só ela pode
conduzir o homem ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da
“sabedoria

do

mundo”

irá

gerar

violência,

divisões,

conflitos,

infelicidade,

morte.

A primeira leitura avisa os crentes de que escolher a “sabedoria de Deus” provocará o ódio do mundo.
Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a “sabedoria de Deus”: a perseguição é a
consequência natural da sua coerência de vida.

In “Dehonianos”

“Só compreenderemos no céu a profundidade do amor de Jesus no seu sacrifício. Serão necessários tantos raciocínios para O amar, se meditarmos a Paixão com o seu coração?”
Padre Dehon

Avisos Inter Paroquiais:

•

Ofertório e Almoço Missionário a favor da missão do Padre Casimiro na Tanzânia: Os ofertórios a favor da missão do Padre Casimiro na Tanzânia, realizados
no dia 8 e 9 de Setembro, tiveram os seguintes valores: Em São Mamede do Coronado: 1496,94€; em São Romão do Coronado: 1103,79€ e em São Cristóvão do
Muro: 1015,10€, o que perfaz um total de 3.615,83€, resultante das 3 paróquias.

•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ O grupo que enfeitou o Santo António na Procissão de S. Bartolomeu (moradores de
Santa Eulália), entregou-me a quantia de 80€, para cera. A eles, muito obrigado.

⇒ Dia 26 de Setembro às 21h00 no salão paroquial, reunião de catequistas para preparação do próximo ano catequético. É importante a presença de todos!

⇒ Um Grupo de famílias vai abrir a Tasquinha das obras (Ex. Tasquinha de S. Bartolo-

Agradeço a todos os que contribuíram para esta causa!

meu), nos dias 29 e 30 de setembro (sábado e domingo), em que as receitas revertem

O almoço missionário, realizado no dia 16 de setembro, totalizou 1.470€. Quero

a favor das obras paroquiais. Estar presente ajuda!

agradecer aos jovens missionários a organização do almoço do passado domingo,

⇒ No próximo dia 14 de Outubro, a Comissão de Festas do nosso Padroeiro S. Romão,

bem como, a todos os que colaboraram e aos que vieram ao almoço. Quero agra-

vai realizar uma caminhada. A partida será às 10h, do largo do Seixinho, em frente ao

decer de uma forma muito particular à D. Adelaide, que cozinhou e às pessoas que

Santo, onde também será a chegada. No final há churrasco, caldo verde e bebidas.

auxiliaram: a D. Celeste, a D. Judite e a D. Josefina.

Ainda há também uma t-shirt para todos os participantes. Tudo isto por 5 Santos. As

Preparação de adultos para o Crisma: No próximo dia 27 de setembro, quinta-

inscrições devem ser feitas junto dos seguintes elementos da Comissão: Sameiro

feira, pelas 21h30, no Salão Paroquial de São Romão do Coronado, dar-se-á início

(968519109); Goreti (930443392); Fernanda (916740892) e Ricardo (962567065).

às sessões de preparação de adultos para o Crisma. Nesta primeira sessão irá ser

⇒ Matrículas Catequese 2018/2019: As Matrículas para o ano catequéti-

feita a apresentação do programa de atividades, dos formadores e formandos.

co de 2018/2019 terão lugar nos sábados 29 de Setembro e 6 de Outu-

Aproveitamos para relembrar que as sessões serão sempre às 21h30.

bro, no salão paroquial, das 16h30 às 19h30. Para as crianças que vão
frequentar a nossa catequese pela primeira vez (1°ano) e podem-se
inscrever todas as crianças que completarem 6 anos de idade até o dia

Vaticano: Papa apresenta misericórdia como o caminho para «o coração de Deus»
Cidade do Vaticano, 21 set 2018 (Ecclesia) – O Papa Francisco disse hoje no
Vaticano que a misericórdia apresenta aos católicos o “coração de Deus”.
“Entender a misericórdia do Senhor é um mistério; mas o maior mistério, o
mais belo, é o coração de Deus”, sublinhou, na homilia da Missa a que presidiu
na Capela da Casa Santa Marta.
Francisco partiu do episódio evangélico do chamamento de São Mateus, que
inspirou o seu lema episcopal, ‘ Miserando atque eligendo’ (Olhou-o com misericórdia e escolheu-o).
Mateus, sublinhou o Papa, era visto como um corrupto “porque traia a pátria por dinheiro”, cobrando impostos
para os romanos.
“Na vida da Igreja, muitos cristãos, muitos santos q foram escolhidos do mais raso … escolhidos do mais raso.
Esta é a consciência de que nós cristãos deveríamos ter – de onde fui escolhido, de onde fui escolhida para ser
cristão –, deve durar toda a vida, permanecer ali e ter a memória dos nossos pecados, a memória que o Senhor
teve misericórdia dos meus pecados e me escolheu para ser cristão, para ser apóstolo”, precisou.
Perante quem se escandalizava com as suas atitudes, Jesus respondeu que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes: “Quero misericórdia e não sacrifício”.
“Se quiseres realmente chegar ao coração de Deus, segue o caminho da misericórdia, e deixa-te tratar com
misericórdia”, concluiu.

31 de Dezembro do corrente ano civil. É necessário a apresentação dos seguintes
elementos:
Cédula de Vida Cristã (ou outro documento com data e local de batismo); Cartão de
Cidadão; dados sobre a família, morada, telemóvel, email e outros; fotografia (tipo
passe) da criança; autorização do Pároco para frequentar a nossa catequese paroquial, caso não seja residente nesta paróquia; 10,00€ para pagamento do catecismo,
material de apoio e seguro
Renovação de Matrícula: As crianças, jovens e adolescentes que frequentaram a nossa catequese (do 1° ao 9°ano), este ano deverão fazer a sua renovação de matrícula
nos mesmos sábados e às mesmas horas. As renovações são de caráter obrigatório e
têm que ser feitas pelo encarregado de educação. Os elementos a apresentar são os
mesmos referidos acima.
Nota: Os catecismos podem ser adquiridos nos dias das matrículas, sendo que o catecismo do 3º ano será novo e terá que ser adquirido por todos.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

