DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 23

19.00h
Igreja Muro

S. João de Capistrano, Presbítero (MF); 1º Aniv. António Augusto de
Oliveira Ferreira

Quarta
Dia 24

8.00h
Igreja S. Mamede

S. António Maria Claret, Bispo (MF)

Quinta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Romão

Paula Isaltina Soares Silva; Francisco Rodrigues Duarte e esposa; Emídio Ferreira da Silva, esposa, filhos e neto; Aniv. Falecimento Joaquim
Mário da Silva Torres e esposa; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 26

19.00h
Centro Social e Paroquial

Esta sexta não há missa na Igreja. Será celebrada no Centro Social e
Paroquial de São Mamede do Coronado

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 27

18.15h
Igreja S. Mamede

Alberto Pereira da Silva

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva e familiares; Joaquim Moreira Mota e esposa; Joaquim Mário Moreira Lagoa e
pais; Joaquim Moutinho Sousa Mamede e esposa; Alberto Cândido Pereira da Silva; José Ferraz, filho e família; Aniv. Falecimento Irene da
Silva Moreira e pais; Aniv. Falecimento José Augusto Lima da Silva e
filho; 2º Aniv. Falecimento Elisa Mendonça Ramos e marido; Ação de
Graças a Santa Rita

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 28
10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Joaquim Coutinho da Silva; 1º Aniv. Falecimento
Otília Del Carmen Zamora Cabrera; 1º Aniv. Falecimento Alvarino da
Costa Santos (faleceu na África do Sul); Helena Sousa Tavares; Rosa
Monteiro, marido e pais; José Manuel da Costa Ribeiro; Laura da Silva
Santos, marido e filho; Guilherme da Silva Ramos; Adriano Alberto Naldinho; Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Almerinda da Silva Brás e
irmãos; José Moreira da Costa; Maria Emília Ramos dos Santos; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Manuel Moreira da Silva e pais;
Aniv. Ana Teixeira da Costa, marido e filha; Aniv. Manuel Moreira dos
Santos, esposa e filhos; Aniv. Natalício Deolinda Manuela Moreira da
Silva e pai; 2º Aniv. Falecimento António Cerqueira da Silva; 6º Aniv.
Falecimento Maria Arminda Brás Martins e pais; Ação de Graças a S.
Judas Tadeu

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h, na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira não há atendimento. 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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29.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum lembranos, mais uma vez, que a lógica de Deus é diferente da
lógica do mundo. Convida-nos a prescindir dos nossos
projetos pessoais de poder e de grandeza e a fazer da
nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor e na
entrega de quem serve humildemente os irmãos que
Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira.
A primeira leitura apresenta-nos a figura de um “Servo
de Deus”, insignificante e desprezado pelos homens,
mas através do qual se revela a vida e a salvação de
Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom
de si mesmo não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida fecunda
e plenamente realizada, que trará libertação e esperança ao mundo e aos homens.
No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular por sonhos pessoais de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem da sua vida um dom de amor e de serviço.
Chamados a seguir o Filho do Homem “que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida”, os
discípulos devem dar testemunho de uma nova ordem e propor, com o seu exemplo, um mundo livre do
poder que escraviza.
Na segunda leitura, o autor da Carta aos Hebreus fala-nos de um Deus que ama o homem com um amor
sem limites e que, por isso, está disposto a assumir a fragilidade dos homens, a descer ao seu nível, a
partilhar a sua condição. Ele não Se esconde atrás do seu poder e da sua omnipotência, mas aceita
descer ao encontro homens para lhes oferecer o seu amor.
In “Dehonianos”

"Maria está unida a todos os mistérios de Jesus. Eles revivem no seu coração, deles alimenta
a sua fé, a eles conforma o seu pensamento e a sua afeição. É o nosso modelo. Unamo-nos
por Maria a Jesus. A sua vida era uma, os seus corações eram um. "
Padre Dehon

Vaticano: Papa lembra perseguição aos cristãos que se estende «ao bairro, à paróquia»
O Papa Francisco realça história trágica de jovem católico partilhada durante os trabalhos do Sínodo dos Bispos
Cidade do Vaticano, 18 out 2018 (Ecclesia) – O
Papa lembrou hoje no Vaticano todos os cristãos
que no mundo são sujeitos a perseguições e
alvos de violência por causa da sua fé, durante a
Missa que celebrou na Casa de Santa, onde
reside.
Na homilia da Eucaristia, Francisco partilhou a
história de um jovem católico contada por um
bispo durante os trabalhos do Sínodo que está a
decorrer, dedicado aos mais novos, em Roma.
“Ele foi levado por um grupo de rapazes que
odiavam a Igreja, fundamentalistas, foi agredido
e depois atirado para dentro de uma cisterna,
com lama até ao pescoço. Depois, como não
renunciou a Cristo, eles apedrejaram-no até à
morte”, realça o Papa argentino.
Indo ao encontro da passagem do Evangelho de hoje, que diz ‘Hei-de enviar-lhes profetas e apóstolos, a
alguns dos quais darão a morte e a outros perseguirão’, Francisco lamentou que “ainda hoje existam muitos cristãos perseguidos” devido às suas crenças.
“O caso do jovem não aconteceu nos primeiros séculos, é de há dois meses atrás”, apontou o Papa, que
salientou depois outros exemplos de perseguição que ainda subsistem nos tempos atuais.
Além da violência física, “a perseguição da calúnia, dos boatos”, também “a pequenas perseguições, no
bairro, na paróquia, pequenas, mas que são a prova de uma pobreza “, sustentou.
A outro nível, Francisco lembrou a solidão que toca a vida de muitos dos que dedicaram a sua vida ao
anúncio da fé cristã e à mensagem do Evangelho.
“Sem ir muito longe, muitas vezes nas casas para idosos temos sacerdotes e religiosas que dedicaram a
sua vida à pregação, que se sentem sozinhos, sós com o Senhor: ninguém se lembra deles”, realçou.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ No próximo sábado dia 27 de Outubro, às 15h00 na nossa Igreja Paroquial, gostaria
de me encontrar com os pais e as crianças do 1°ano da nossa catequese. Neste encontro teremos o finalizar da “Festa do Acolhimento com a entrega do respetivo diploma. Apelo à presença de todos.

⇒ Horários da catequese para o ano 2018/2019:
1º Ano – 15H00

6º Ano – 16H00

2º Ano – 14H00

7º Ano – 15H00

3º Ano – 16H00

8º Ano – 15H00

4º Ano – 14H00

9º Ano – 14H00

5º Ano – 14H00

10º Ano – 16H00

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Dia de Todos os Santos - 1 de Novembro
8.00h

Eucaristia em São Mamede, seguida de romagem ao cemitério.

10.30h

Eucaristia na Capela de São Bartolomeu, em São Romão, seguida de romagem
ao cemitério.

14.00h

Eucaristia na Igreja de São Romão, seguida de romagem ao cemitério.

16.00h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro, seguida de romagem ao cemitério.

Dia de Fiéis Defuntos - 2 de Novembro
Avisos Inter Paroquiais:

•

19.00h

Eucaristia na Igreja de São Mamede do Coronado.

20.15h

Eucaristia em São Romão do Coronado.

Coronado, no âmbito do dia mundial da Biblioteca Escolar, intitulado “oito canções,

21.30h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro.

oito países”, onde todos estamos convidados a participar.

Nota: Como é habitual, na paróquia de São Romão do Coronado, no dia 1 de Novembro

No próximo dia 25 de Outubro, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos, va-

lembramos todos os que faleceram desde o dia 1 de Novembro do ano passado até ao dia 1

mos dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas.

deste ano. Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à

É muito importante a presença de todos.

sacristia e pedir ao Pedro uma vela, que será acesa no momento das intenções, como é

No próximo dia 22 de Outubro (segunda-feira), pelas 19 horas, há um concerto
musical dos meninos cantores da Trofa, na Igreja Paroquial de São Mamede do

•

habitual, e colocada à frente do altar. No final as mesmas pessoas são convidadas a levar
essa mesma vela para junto da campa.

