DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 12

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Carlos Alberto Ferreira da Cunha; 1º Aniv. Arnaldo Lima da Silva

Quinta
Dia 14

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Maria Lucinda da Silva Cardoso; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 16

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Maria Albina de Oliveira Pereira

18.15h
Igreja S. Mamede

Celebração da Festa do “Pai Nosso” (2º ano da Catequese)

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia António Joaquim Faria da Cunha; Manuel Azevedo Ramos e
família; Palmira Pires da Silva; Feleciana Moreira da Silva e marido; Aniv.
Manuel José Martins da Silva e família; Aniv. Natalício José Guilherme
Brás Silva; Luciana Paulina e marido; Alminhas de Fonteleite

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo 9.15h
Dia 17
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Celebração da Festa do “Pai Nosso” (2º ano da Catequese)

30º Dia António Rodrigues Barbosa da Mota; Maria Rosa Moreira da
Silva, marido e filha; José Augusto dos Santos, esposa e família; Manuel
António da Silva Ferreira; João Monteiro Peixoto e filho; Alexandrino
Brandão Linhares, esposa e filho; Lucinda Ferreira da Silva, pais e filho;
Joaquim Silva e irmãos; Deolinda Sousa Costa e família; Agostinho José
da Silva Coelho e pais; Ernesto Lopes Cardoso, esposa e família; José
Joaquim Alves Oliveira; Mário Moreira Nunes, pais, sogros e irmão; Aniv.
Natalício Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Aniv. Natalício José Manuel da Costa Ribeiro; Aniv. Natlício Antero Rodrigues Barbosa e sogros; Aniv. Falecimento Maria Adelaide da Costa Araújo e marido; Aniv. Falecimento Zacarias Duarte e esposa

⇒ 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 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 334 - Ano C - De 10 a 17 de Março de 2019

1º DOMINGO DA QUARESMA
No início da Quaresma, a Palavra de Deus apela
a repensar as nossas opções de vida e a tomar
consciência dessas “tentações” que nos impedem
de renascer para a vida nova, para a vida de
Deus.
A primeira leitura convida-nos a eliminar os
falsos deuses em quem às vezes apostamos tudo
e fazer de Deus a nossa referência fundamental.
Alerta-nos, na mesma lógica, contra a tentação
do orgulho e da autossuficiência, que nos levam
a caminhos de egoísmo e de desumanidade, de
desgraça e de morte.
O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre
as opções de Jesus. Lucas sugere que Jesus recusou radicalmente um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas pela partilha; não passava pelo autoritarismo, mas pelo serviço; não passava por
manifestações espetaculares que impressionam as massas, mas por uma proposta de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É claro que é esse caminho que é sugerido aos que seguem Jesus.
A segunda leitura convida-nos a prescindir de uma atitude arrogante e autossuficiente em relação à salvação que Deus nos oferece: a salvação não é uma conquista nossa, mas um dom gratuito de Deus. É
preciso, pois, “converter-se” a Jesus, isto é, reconhecê-l’O como o “Senhor” e acolher no coração a salvação que, em Jesus, Deus nos propõe.
In Dehonianos

“A maior punição é ter um coração de pedra. A maior graça é ter um coração ardente.”
Padre Dehon

Fevereiro nas Comunidades

- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Bodas de Ouro

Óbitos

•
•
•
Manuel Augusto Ramos Martins
•
•
Carlos Alberto Ferreira da Cunha
•
•
Irmã Maria de Lourdes de Jesus Carvalho •
- Em São Cristóvão do Muro…
•

Adelaide Pegas e Manuel Cardoso
Óbitos

Manuel Martins Reis de Oliveira
Manuel Ferreira Marques
António Joaquim Faria da Cunha
António Rodrigues Barbosa da Mota
Maria Ribeiro Maia

Óbitos

•

Fernando Freitas Morais

⇒ 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua, no
horário de atendimento.

⇒ Recebi 50€ de um anónimo, que revertem para as obras.
⇒ No final da Eucaristia deste Domingo, na Capela de S. Bartolomeu, o grupo de jovens Mensageiros do Coronado, levará a efeito mais uma iniciativa "Fim De Semana Mais Doce", com
venda de bolos. O grupo pede a colaboração de todos na compra mas se alguém quiser
ofertar bolos para venda desde já o grupo agradece.

⇒ Na quarta-feira, dia 13 de Março, pelas 21.15h, na Igreja de Santiago de Bougado, há encontro de formação e ensaio de cânticos para os coros da Vigararia.

⇒ Sexta-feira dia 15 de Março, pelas 21 horas, há reunião no salão paroquial, para os catequistas da nossa paróquia. É importante a presença de todos.

⇒ Sábado dia 16 de Março, 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 "Ser Jovem Empreendedor". Oradora: Dra Telma Miranda, Técnica Superior da
Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA). Com este encontro pretendemos que os nossos jovens tenham perspetivas de trabalho e de saídas profissionais num futuro que começa
a ser preparado por eles no tempo presente. Encontro aberto a toda a Comunidade.

⇒ A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, continua a proceder ao peditório pelas ruas da nossa paróquia. Apelo à vossa generosidade.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Programa da Quaresma 2019
S. Romão do Coronado
Via Sacra – Domingo dia 17 de Março, às 15h00 na igreja Paroquial, teremos um momento de oração (Via Sacra), para todos os grupos paroquiais. A Via Sacra será presidida
pelo Pe. Rui, que desde já apela à presença de todos nesta oração de reflexão e meditação
na crucificação de Cristo.
Peregrinação Inter Paroquial ao Santuário da Santa Rita - Sábado dia 30 de Março
teremos a Peregrinação Inter Paroquial ao Santuário da Santa Rita, intitulada
"Peregrinação Da Esperança em Cristo Porto Seguro", com uma intenção muito particular,
rezarmos em comunidade pelos doentes das nossas paróquias principalmente pelos doentes oncológicos.
Programa:
6h00 (manhã) - Concentração na Igreja Paroquial de São Romão do Coronado e entrega de
um pequeno kit;
6h15 - Momento de Oração e Partida;
9h15 - Entrega de um pequeno Kit e concentração no exterior do Santuário;
9h30 - Eucaristia no Santuário da Santa Rita presidida pelo nosso Pároco e pela mesma
intenção particular.
Confissões Quaresmais – 4 de Abril, Quinta-feira, das 17.00h às 20.00h, na Capela de S.
Bartolomeu.
Semana Santa
Sábado de Ramos – 13 de Abril, 14.30h. Reunimo-nos na Capela de Santa Eulália onde
iniciaremos a nossa celebração com a bênção dos Ramos, e de seguida vimos em procissão para a Igreja, onde celebraremos Eucaristia.
Via Sacra Pública a cargo de todos os Grupos Paroquiais – 16 de Abril, pelas 21 horas,
com o itinerário habitual, da Capela de São Bartolomeu até à Igreja.
Tríduo Pascal – 18, 19 e 20 de Abril - Quinta, Sexta e Sábado às 21.00h, na Igreja.

Oração de reflexão para a minha semana:
Senhor, não quero caminhar na escuridão, Senhor não quero caminhar
nesta estrada sozinho. Senhor, necessito de ti, preciso de ti, ouve a
minha súplica! Senhor, necessito da tua luz, sem ela não vejo o caminho, tenho medo e sinto frio.
Senhor, meu barco parado não pode ficar, por isso tu me dizes: " fazte ao largo, faz-te ao mar!".
Senhor, sê o meu Porto Seguro, o meu Porto de Misericórdia e de
Paz!
Hoje quero ser o presente, tenho que remar contra a corrente, pegar no teu Leme. Estou no Cais
de Partida, pronto para ir para além do conhecido, rumo à periferia, falar de ti, sorrir por ti,
estender a mão por ti, para que no final chegue a Bom Porto Seguro que és tu!

