DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 2

19.00h
Igreja Muro

Santos Anjos da Guarda (MO); 6º mês de falecimento Joaquim
Ferreira de Araújo, (manda rezar a Confraria do Santíssimo Sacramento); Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 3

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 4

19.00h
Igreja S. Romão

S. Francisco de Assis (MO); Beatriz Ferreira da Silva e marido;
Aniv. Falecimento Albina Silva Torres e marido; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 5

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Adelino de Brito Ferreira Moutinho

17.00h
7º Dia Fernando de Freitas Salgado; 30º Dia Maria Rosa Mendes
Capela de S. Panta- Ferreira; Constância da Silva Faria e marido
leão
Sábado
Dia 6

18.15h
Igreja S. Mamede

19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 7
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Celebramos o Compromisso dos Catequistas; Ação de Graças pelos
50 anos de vida Religiosa, completados no dia 24 de setembro, da
Irmã Lurdes Francisco, que foi durante muitos anos a responsável
pela nossa catequese
Bênção dos Peregrinos que partem para Fátima; Ação de Graças a
Nossa Senhora do Rosário; Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia,
pais e irmão; Maria Madalena da Silva Martins; Tiago Fontes Araújo;
Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Falecimento José Amaro
Teixeira; Aniv. Natalício Joaquim Vasco Soares Sá
No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que faleceram no mês de setembro

Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Martinho Sousa Santos; Deolinda Pereira da Silva; António Pereira Vilas Boas e esposa; Maria
Otelinda Duarte Ribeiro; Aires da Silva Brás e esposa; Brilhantina
Moreira Lagoa; Otília Lagoa Brás e filhas; 24º Aniv. Falecimento
Américo da Silva Moreira; 2º Aniv. Falecimento António João Cardoso Monteiro; Aniv. Falecimento Manuel Francisco de Sousa, esposa
e genros; Aniv. Falecimento Manuel Marques da Silva e família

⇒ 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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com; Publicação: Semanal; Tiragem: 1000 exemplares; Propriedade: Paróquias de: S. Cristóvão do Muro, S. Mamede e S. Romão Coronado

Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 311 - Ano B - De 30 de Setembro a 7 de Outubro de 2018

26.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum apresenta várias sugestões para que os crentes possam purificar a sua opção e integrar, de forma plena e total, a comunidade do Reino. Uma das
sugestões mais importantes (que a primeira leitura apresenta e que
o Evangelho recupera) é a de que os crentes não pretendam ter o
exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer
e aceitar a presença e a ação do Espírito de Deus através de tantas
pessoas boas que não pertencem à instituição Igreja, mas que são
sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo.
A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha do Povo de Deus pelo deserto, ensina que o
Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhece a presença
de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta.
No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na
órbita do Reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma comunidade que, sem arrogância, sem
ciúmes, sem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoiar e estimular
todos aqueles que atuam em favor da libertação dos irmãos; convida-os também a não excluírem da
dinâmica comunitária os pequenos e os pobres; convida-os ainda a arrancarem da própria vida todos os
sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino.
A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade da sua existência afastá-loão da comunidade dos eleitos de Deus.
In “Dehonianos”

“Que pobres católicos são aqueles que limitam a sua fé e a sua ação à vida privada! Verdadeiramente não são homens!”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado
Avisos Inter Paroquiais:

•

Preparação de adultos para o Crisma: No mês de Outubro haverá as seguintes
sessões de Preparação de Adultos para o Crisma:
05.10.2018 - Sessão "Credo Linha a Linha" - 21h30 no Salão Paroquial de São
Romão do Coronado;
19.10.2018 - Sessão "Bem-Aventuranças" - 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do Coronado.

•

No final das Eucaristias, do fim-de-semana de 6 e 7 de outubro, os jovens que pertencem ao Grupo Missionário das Paróquias da Vila do Coronado estarão a vender
o Guião Missionário para o mês de Outubro. O valor é 1 missão e a receita será
para os Missionários da Consolata.

•

⇒ No próximo dia 14 de Outubro, a Comissão de Festas do nosso Padroeiro S. Romão,
vai realizar uma caminhada. A partida será às 10h, do largo do Seixinho, em frente ao
Santo, onde também será a chegada. No final há churrasco, caldo verde e bebidas.
Ainda há também uma t-shirt para todos os participantes. Tudo isto por 5 Santos. As
inscrições devem ser feitas junto dos seguintes elementos da Comissão: Sameiro
(968519109); Goreti (930443392); Fernanda (916740892) e Ricardo (962567065).

⇒ Matrículas Catequese 2018/2019: No próximo sábado dia 6 de outubro decorre o
último sábado de matrículas para o ano catequético de 2018/2019, 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 31 de Dezembro do corrente ano civil. É necessário a apresentação
dos seguintes elementos:

Vassouras à solta - Concurso e evento - A participação no concurso é gratuita,

Cédula de Vida Cristã (ou outro documento com data e local de batismo); Cartão de

apenas carece de inscrição através do seguinte formulário: https://goo.gl/forms/

Cidadão; dados sobre a família, morada, telemóvel, email e outros; fotografia (tipo

ynR9MojsvbyaZhyw1 ou de contacto com a Delegação da Cruz Vermelha da Trofa

passe) da criança; autorização do Pároco para frequentar a nossa catequese paroqui-

Contamos com a participação de todos, individualmente ou como turma, instituição,

al, caso não seja residente nesta paróquia; 10,00€ para pagamento do catecismo,

grupo!

material de apoio e seguro

Esta iniciativa irá inserir-se no evento Vassouras à Solta - nomeadamente com a

Renovação de Matrícula: As crianças, jovens e adolescentes que frequentaram a nos-

entrega de prémios - e pretende dar maior relevo à tradição da Vila do Coronado,

sa catequese (do 1° ao 9°ano), este ano deverão fazer a sua renovação de matrícula

dando a conhecer à comunidade o facto de a Vila do Coronado ter a designação de

nos mesmos sábados e às mesmas horas. As renovações são de caráter obrigatório e

- A CAPITAL DA VASSOURA.

têm que ser feitas pelo encarregado de educação. Os elementos a apresentar são os

Consideramos que esta é uma forma de dar a conhecer à comunidade esta tradi-

mesmos referidos acima.

ção e fazer com que não se perca, ressalvo que na décadas de 60/70 este ofício
era a fonte de rendimento e trabalho para maioria das pessoas desta localidade e
que agora começa de novo a ganhar vida.

⇒ A Catequese na nossa paróquia de São Romão do Coronado, terá o seu início no dia
20 de Outubro (sábado), às 14h30 com Eucaristia na igreja Paroquial, para todos os
grupos catequéticos. Nesta Eucaristia temos a Festa do Acolhimento do 1°ano.

⇒ Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima:
Dia 12 de Outubro (sexta feira) 20h30 - Eucaristia em Honra de Nossa Senhora da Fátima na Igreja Paroquial, seguida de Procissão de Velas com o percurso habitual, terminando na Capela de São Bartolomeu com o Sermão.
Nota1: Informamos que quem tiver promessa ou quiser pegar no andor, que os mesmo
se encontra disponivel, falar com o Pedro (Sacristão) ou com o Camilo Faria.
Nota 2: A paróquia ainda tem telas com Imagens de Nossa Senhora para venda, para
quem pretender colocar nas portas ou janelas de suas casas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

