DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 2

20.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 3

20.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Manuel José Ramos da Costa; 7º Dia Irmã Santa Cruz - Bárbara Maria Gonzalez Ferreira

Quinta
Dia 4

20.00h
Capela S. Bartolomeu

7º Dia Américo Alves Dos Santos; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 5

Não há missa

Sábado
Dia 6

17.00h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças à Senhora das Dores

18.15h
Igreja S. Mamede

Festa do Compromisso (9º ano de Catequese)

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos e marido;
Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira
Maia, pais e irmão; Balsemino dos Santos Moreira, pais e irmãos; Alberto Cândido Pereira da Silva e sogros; Aniv. Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Natalício Isolina Gonçalves Oliveira e marido; Ação
de Graças a Santo António

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

1º Aniv. Falecimento Emília da Silva Moutinho; No final, romagem ao
cemitério, onde lembramos todos os que faleceram no mês de março

Ação de Graças pelos 50 anos de matrimónio de Maria Faria e José
Poeira; 30º Dia Maria Lucinda da Silva Cardoso; 1º Aniv. Falecimento
Augusto Ribeiro Barbosa; Martinho Sousa Santos; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Manuel Martins Reis de Oliveira; Aniv. Mário Moreira da Costa; Aniv. Falecimento Rosa da Silva Leite, marido e genros;
Aniv. Falecimento Manuel Joaquim Vieira Cardoso e família; Aniv.
Falecimento Maria Moreira dos Santos e marido; Aniv Natalício Arminda Pereira Ferraz e marido

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Estou nas Confissões Quaresmais.

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 337 - Ano C - De 31 de Março a 7 de Abril de 2019

4º DOMINGO DA QUARESMA
A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus
do amor, empenhado em conduzir-nos a uma vida
de comunhão com Ele.
O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de
forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar
das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho
rebelde. E esse amor lá está, sempre à espera, sem
condições, para acolher e abraçar o filho que decide
voltar. É um amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça dos homens.
A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de
amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas novas, em quem se manifesta o homem Novo.
A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos
israelitas, convida-nos à conversão, princípio de
vida nova na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Essa vida nova do homem renovado é um dom
do Deus que nos ama e que nos convoca para a felicidade.

In Dehonianos

“É preciso fazer tudo em união com Nosso Senhor: união de presença, de vontade, de coração. É o nó da santidade. É preciso fazermo-nos santos. Estamos atrasados. Mãos à obra!”
Padre Dehon

Programa da Quaresma 2019
S. Romão do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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

⇒ Para todos os interessados em participar no cortejo de 21 de Julho, realiza-se uma reunião no
dia 01 de Abril às 21 h, na sede da Junta de Freguesia na quinta de S. Romão. Apareça com
a família, amigos e vizinhos.

⇒ Sábado dia 6 de Abril, às 14h00 no salão paroquial, reunião da comissão de festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima.

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.

⇒ Sábado dia 6 de Abril, às 16h00 na Igreja Paroquial, reunião de pais das crianças do 3°ano
da nossa catequese paroquial (Primeira Comunhão). Peço a presença de todos, desde já o
meu obrigado.

⇒ Domingo dia 5 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 10h30, na Capela de São Bartolomeu, celebraremos o dia da mãe e procederemos à Bênção das Grávidas da nossa paróquia.

⇒ Neste sentido solicitamos a todas as grávidas que queiram participar nesta bênção, que se
inscrevam entre o dia 30 de Março e 21 de Abril junto da equipa da Pastoral Familiar Paroquial ou junto do sacristão, Pedro.

⇒ O Grupo de Jovens “Mensageiros do Coronado (GJMC)”, até ao dia 13 de Abril, vai proceder
à recolha de roupa de bebé, criança e jovens (nova ou usada em bom estado), fraldas, toalhi-

Avisos Inter Paroquiais:

•

O Ofertório das Eucaristias deste fim-de-semana, que reverteu a favor da Cáritas
Portuguesa, foi o seguinte: na Paróquia de S. Romão do Coronado: 186,26€; na
Paróquia de S. Mamede do Coronado: 281,66€; na Paróquia de S. Cristóvão do
Muro: 235,75€. A todos, muito obrigado!

tas, brinquedos (novos ou usados em 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. Vamos "distribuir" sonhos nesta Páscoa.

⇒ A Comissão de festas em honra de Nossa Senhora de Fátima 2019, para começar desde já a
preparar antecipadamente a nossa Procissão em Honra de Nossa Senhora, do próximo dia 13
de Maio, apela a quantos tiverem promessa ou queiram pegar em Estandarte, Pálio ou Lanterna que deem o seu nome junto dos elementos da comissão de festas. Desde já, obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Oração de reflexão para a minha semana:
Senhor, sentado no banco de jardim, fico a pensar nas obras das
tuas mãos, tudo é tão bom, tudo é perfeito! Tudo pensado para
mim, foi tudo para mim, tudo pelo amor que sentes e tens por mim.
Senhor, sentado no banco de jardim, olho para o alto, perco o meu
olhar na profundeza do Teu ser. O azul do céu, os raios brilhantes
do sol brincando entre os ramos das árvores ora aparecendo ora
desaparecendo, a melodia dos pássaros, as crianças saltando e correndo perdidas no tempo.
Senhor, Tu és o Leme do meu barco parado no Cais do Encontro, só Te peço meu Mestre e
Senhor, que eu nunca me canse de Te pedir a Tua misericórdia e o Teu amor.

