DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 5

19.00h
Igreja Muro

S. Águeda, Virgem e Mártir (MO); Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 6

19.00
Igreja S. Mamede

SS. Paulo Miki e Companheiros, Mártires (MO); 30º Dia Joaquim da Silva Cabral; 30º Dia Maria da Conceição Ferreira

Quinta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Romão

Cinco Chagas do Senhor (Festa); Ação de Graças Nossa Senhora de Fátima; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 8

19.00
Igreja S. Mamede

S. Jerónimo Emiliano; S. Josefina Bakhita, Virgem (MF);
30º Dia Idalina Duarte Pereira; 1º Aniv. Ismael de Sousa Moreira

15.30h
Salão Paroquial
Muro

Missa do Doente, com a Catequese. Nesta Eucaristia pode haver intenções; 30º Dia Camilo Rodrigues; Maria das Dores Barbosa

Sábado 18.15h
Dia 9
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Ação de Graças pelos 50 anos de matrimónio de Adelaide Pegas
e Manuel Cardoso
Manuel Azevedo Ramos e família; Balsemino dos Santos Moreira, pais e irmãos; Tiago Fontes Araújo; António Pereira Vilas
Boas e esposa; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Aniv. Natalício Luciana Paulina e marido; Aniv. Falecimento Marinho da
Silva Brás e família; 27º Aniv. Falecimento Agostinho Coelho de
Sousa

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 10

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério onde lembramos os murenses
falecidos em Janeiro, bem como os que faleceram durante o ano
de 2018.

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Maria Angelina da Silva Moreira e Cunha e família; Armindo Pinheiro Alves e sogros; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e
cunhado; Aniv. Falecimento Adriano da Silva Martins; 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 São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado não há atendimento

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 329 - Ano C - De 3 a 10 de Fevereiro de 2019

4º Domingo do Tempo Comum
O tema da liturgia deste domingo convida a refletir sobre o “caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de risco, mas também caminho
de paz e de esperança, porque é um
caminho onde Deus está. A liturgia de
hoje assegura ao “profeta” que a última
palavra será sempre de Deus: “não
temas, porque Eu estou contigo para
te salvar”.
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido, consagrado e constituído
profeta por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; mas não desistirá
de concretizar a sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de
Deus.
O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes de Nazaré (eles
esperavam um Messias espetacular e não entenderam a proposta profética de Jesus). O
episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que
estiverem dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus.
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do amor – o amor
desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido de se deixar guiar pelo amor e nunca
pelo próprio interesse… Só assim a sua missão fará sentido.
In Dehonianos

“Senhor, aumentai a minha fé e a minha confiança. A confiança sobrenatural exclui os pequenos cálculos da prudência humana.
Padre Dehon

Janeiro nas Comunidades

- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Óbitos

Óbitos

⇒ Projeto “Ser + Adolescente”: Sábado dia 9 de Fevereiro, às 15h00 na Igreja Paro-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Joaquim da Silva Cabral
Maria da Conceição Ferreira
Idalina Duarte Pereira

Alberto Ferreira Lopes

quial, encontro para os adolescentes do 7° ao 10° ano da catequese, inserido no pro-

Maria Deonilde de Oliveira Ramos

jeto "Ser + Adolescente". Tema deste nosso encontro "Todos Somos Gente!". Orador:

Joaquim da Silva Dias

Dr. Pedro Amaro Santos, que durante 14 meses esteve na Grécia na procura de ser

Armando Carneiro da Silva
Manuel da Silva Marques

- Em São Cristóvão do Muro…

Avelino de Sousa Faria

Batizados

Bodas de Ouro

•

Maria Tedim e António Marques

•

Vasco Ferreira Dias

Óbitos

•

Camilo Rodrigues

"instrumento de paz", integrado num projeto de voluntariado para os direitos humanos, onde esteve num campo para refugiados vindos de África, Médio Oriente e do
Sul da Ásia. Encontro aberto a toda a comunidade.

⇒ Páscoa de Sonhos: O Grupo de Jovens “Mensageiros do Coronado (GJMC)”, de 16
de Fevereiro a 13 de Abril, vai proceder à recolha de roupa de bebé, criança e jovens
(nova ou usada em bom estado), fraldas, toalhitas, brinquedos (novos ou usados em

⇒ Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma
palavra de parabéns a quem celebrou o seu aniversário de casamento e, por fim uma
palavra, também de parabéns aos pais e familiares da criança que foi batizada.

bom estado), livros infantis e juvenis (novos ou usados em bom estado), papas, cereais (pacote) e demais artigos para bebés, crianças e jovens.
Esta campanha "Páscoa de Sonhos", destina-se aos bebés, crianças e jovens com
carências económicas internadas no IPO (Porto), Pediatria do Hospital de São João,
Pediatria do Hospital do Baixo Ave e na nossa paróquia. Durante a campanha será

Avisos Inter Paroquiais:

•

•

Durante o mês de fevereiro, o Secretariado Diocesano de Liturgia e a Vigararia Trofa-

tolomeu, assim como colocadas em alguns estabelecimentos comerciais da nossa

Vila do Conde promovem três encontros de formação sobre o Tríduo Pascal para
diretores de coro, salmistas, acólitos e leitores. Os encontros terão lugar na Vigararia,
nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro, às 21.30h. Os lugares específicos serão divulgados
oportunamente.

paróquia. Vamos "distribuir" sonhos nesta Páscoa!

⇒ Visitas aos doentes: Durante a próxima semana continuarei a visitar os doentes da

"Namoro Vamos Conversar...": A Pastoral Familiar Vicarial irá realizar nos sábados

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

dia 16 de Fevereiro às 21h00 no Salão Paroquial de Malta (Vila do Conde) e no sábado dia 23 de Fevereiro às 21h00 na Cripta da Igreja Nova da Trofa duas Tertúlias
intituladas "Namoro Vamos Conversar...", orientadas pelo Secretariado da Pastoral
Familiar Diocesana. Com esta atividade pretendemos contribuir para um debate sem
ideias feitas, refletir sobre o que é verdadeiramente importante, contribuir para uma
vivência mais feliz desta fase da vida e colaborar com os pais no diálogo com os filhos
sobre o namoro. Esta Tertúlia é direcionada aos jovens e aos pais, no final será servido um chá e algo mais. Apelo à vossa presença.

•

colocada uma "caixa de papelão" em frente ao altar da igreja e da capela de São Bar-

No mês de Fevereiro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
08.02.2019 - Sessão "O significado das coisas" - 21h30 no Salão Paroquial de São
Romão do Coronado.
22.02.2019 - Sessão "Encontro íntimo com Deus - Oração" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado/ Igreja de São Mamede do Coronado."

Paróquia de São Romão do Coronado.

