DIA

Terça
Dia 15

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

7.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro

11.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro, com sermão

18.00h
Igreja Muro

7º Dia Camilo Rodrigues

19.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro; 6º Aniv. Gracinda Gonçalves dos Santos e
genro

19.00h
Igreja S. Romão

44º Aniv. Falecimento Pe. Augusto Moreira Lagoa. Celebra o seu sobrinho,
Pe. Luciano Lagoa. Nesta Missa pode haver outras intenções

Quarta
Dia 16

19.00
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 17

19.00h
Igreja S. Romão

S. Antão, Abade (MO); 1º Aniv. Falecimento Bernardino Orlando Gonçalves
de Sá; 102º Aniv. Natalício Agostinho Coelho de Sousa; Joaquim Mário
Moreira Lagoa e sobrinho; Ação de Graças a Santa Rita; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Maria Tedim e António Marques pelos 50 anos de Matrimónio

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 19

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

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 20

Manuel Azevedo Ramos e família; Filomena Damasceno e irmão; Manuel
Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Augusto Ferreira Ramalho e esposa; Aurélio Sousa Paiva; Aniv. Mário Marques Carneiro e mãe; Aniv. Falecimento António Ferreira da Costa, esposa e pais
30º Dia Maria Rosa de Sousa

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Armindo dos Santos Silva; 1º Aniv. Falecimento José
Pina do Amaral Laires; José Augusto dos Santos, esposa e família; Augusto
Rogério Batista; Albino da Silva e família; João Monteiro Peixoto e filho;
Alexandrino Brandão Linhares e esposa; Lucinda Ferreira da Silva e pais;
Manuel António da Silva Ferreira; Maria Rosa Moreira da Silva, marido e
filha; Joaquim Monteiro Ramos e família; Beatriz Sousa e Silva e marido
(Águas); Aniv. Martinho Ferraz, esposa e filho; Aniv. Falecimento Joaquim
Coelho Vilaça e pais; Aniv. Falecimento Rodamante Vieira Tavares, esposa
e filhas

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento. Na quarta-feira das 16.00h às 19.00h, na Igreja de São Mamede e na
quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São 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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Festa do Batismo do Senhor
A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto
salvador de Deus. No Batismo de Jesus nas margens do
Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os
homens. Cumprindo o projeto do Pai, Jesus fez-Se um de
nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos
do egoísmo e do pecado, empenhou-Se em promover-nos
para que pudéssemos chegar à vida plena.
A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido
por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de
justiça e de paz sem fim… Animado pelo Espírito de Deus,
Ele concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus.
No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa profética veiculada pela primeira
leitura: Jesus é o Filho/”Servo” enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tornou-se pessoa, identificou
-Se com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os
levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude.
A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para
que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra.
In Dehonianos

“São corações que Nosso Senhor deseja, corações não divididos que estejam prontos a tudo
sacrificar, seguindo o seu exemplo, a tudo empreender, a tudo sofrer e a dar a sua vida para
glória de Deus.”
Padre Dehon

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

•

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem
marcar casamento para o ano de 2019, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento. O CPM começa a 22 de Fevereiro na Igreja Nova da
Trofa, em São Martinho de Bougado.

•

A Equipa Pastoral da Família, pede para avisar que estão abertas as inscrições
para a Bênção dos Bebés, que se realizará no próximo dia 03 de Fevereiro, na
Igreja de S. Mamede do Coronado, às 16:00 horas. A celebração é destinada a
todas as crianças com idade igual ou inferior a 3 anos. Os interessados devem
fazer a sua inscrição até ao dia 27 de Janeiro. A inscrição é fundamental para a
reserva dos lugares na Igreja, bem como para a entrega de um presente simbólico. As inscrições poderão ser feitas no final das Eucaristias junto de algum elemento da Equipa Pastoral ou junto do P.e Rui nos horários de atendimento ou
ainda através dos seguintes facebooks das paróquias https://m.facebook.com/
paroquiasmamededocoronado/
e http://www.facebook.com/CatequeseSaoRomaoDoCoronado

•

No mês de Janeiro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para
o Crisma:
18.01.2019 - Sessão "Bíblia - Antigo Testamento" - 21h30 no Salão Paroquial de
São Romão do Coronado.
25.01.2019 - Sessão "Bíblia - Novo Testamento" - 21h30 no Salão Paroquial de
São Romão do Coronado.

⇒ Janeiras: O valor dos donativos do Cantar das Janeiras, rendeu um total de
2.489,17€. Este valor reverte para o fundo Paroquial. A todos, muito obrigado.

⇒ A Zeladora da Sagrada Família do Seixinho entregou-me 270€, referentes ao ano de
2018. A ela, muito obrigado.

⇒ Projeto Ser + Adolescente: Sábado dia 19 de Janeiro, às 15h00 na Igreja Paroquial,
encontro para os adolescentes do 7° ao 10°ano da catequese, inserido no projeto
"Ser + Adolescente", tema deste nosso encontro "Falar de Parkinson na Primeira Pessoa". Oradora: Joana Carvalho Mesquita, uma jovem de 34 anos portadora da doença desde os 24 anos e que nos vem falar desta doença bastante frequente e progressiva que não escolhe idades e que estima que 20 mil portugueses sofram atualmente
desta doença e que nos próximos 10 anos possa atingir os 30 mil. Encontro aberto a
toda a comunidade.

⇒ A Comissão de Festas de Santa Eulália, no próximo fim de semana, nos dias 18, 19 e
20, vai ter a sua tasquinha nas festas de S. Gonçalo, junto à Capela, em Covelas,
com bom vinho e petiscos, para angariação de fundos para a festa. Apareça!

⇒ Estão abertas as inscrições para a Peregrinação Anual dos Missionários da Consolata, que se vai realizar no dia 16 de Fevereiro a Fátima. A partida é às 6h nos lugares
de Trinaterra, Feira Nova e Vila e tem um custo de 15 Missionários. Quem quiser participar deve falar com a mãe do sr. Padre Casimiro.

⇒ Visitas aos doentes: Durante a próxima semana continuarei a visitar os doentes da
Paróquia de São Romão do Coronado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Igreja/Desporto: Vaticano já «corre» para os Jogos Olímpicos
«Athletica Vaticana» foi apresentada oficialmente
Cidade do Vaticano, 10 jan 2019 (Ecclesia) – A Santa Sé apresentou hoje
em conferência de imprensa a associação ‘Athletica Vaticana’, o primeiro
organismo desportivo do género do Vaticano, apontando a uma futura participação em Jogos Olímpicos.
“No futuro talvez possamos pensar na bandeira do Vaticano [em Jogos
Olímpicos], com um pequeno grupo de atletas, como acontece com outros
pequenos Estados”, disse o cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, à margem da apresentação.
O colaborador do Papa apontou à entada em “competição” do Vaticano em
eventos como os Jogos do Mediterrâneo, para apresentar “atletas com qualidades profissionais”.
A equipa da ‘Athletica Vaticana’, composta por cerca de 70 maratonistas funcionários da Santa Sé, fez a sua
primeira prova em setembro de 2017, em Roma, na meia-maratona inter-religiosa ‘Via Pacis’.
Uma das iniciativas marcantes deste grupo, agora constituída como associação, foi a adoção de dois refugiados
gambianos, Jallow Buba e Musa Barry, em sintonia com a decisão do Comité Olímpico Internacional de criar
uma equipa de atletas refugiados.
O organismo desportivo conta com o apoio dos comités Olímpio e Paralímpico da Itália.
Em 2018, o Estado da Cidade do Vaticano esteve na inauguração dos Jogos de Pyeongchang, na Coreia do Sul,
a convite do Comité Olímpico Internacional.

