DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 9

Não há missa

Quarta
Dia 10

Não há missa

Quinta
Dia 11

Não há missa

Sexta
Dia 12

Não há missa

Sábado
Dia 13

Domingo
Dia 14

⇒

INTENÇÕES

14.30h
Igreja S. Romão

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

17.00h
Igreja Muro

Ação de Graças pelos 50 anos de matrimónio de Maria Irene Araújo e Manuel Santos Moreira; 30º Dia Ana de Jesus Monteiro; Maria das Dores Barbosa e marido Joaquim Ferreira da Silva

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia José de Sousa e Silva; 1º Aniv. Maria de Lourdes Ferreira dos Santos

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Luciano da Costa Brás; Manuel Azevedo Ramos e família; Tiago
Fontes Araújo; José da Silva Teixeira, pais e irmã; António Joaquim Faria da
Cunha e sogros; Maria Rosa Moreira da Silva Marido e filhos; Luciana Paulina e marido; Aniv. Natalício Alvarinho Mendonça Ramos, esposa e pais;
Aniv. Francelina Gomes Peniche e família

9.00h
Igreja Muro

Reunimo-nos no Cruzeiro da Pinheira, onde iniciaremos a nossa celebração
com a bênção dos Ramos, e de seguida vimos em procissão para a Igreja,
onde celebraremos Eucaristia. Sendo este o 2º domingo do mês, não há
romagem ao cemitério.

10.30h
Igreja S. Mamede

Reunimo-nos no Monte das Cruzes, Outeiro, onde iniciaremos a nossa
celebração com a bênção dos Ramos, e de seguida vimos em procissão
para a Igreja, onde celebraremos Eucaristia

10.30h
Capela S. Bartolomeu

7º Dia Rodrigo da Rocha Ferreira; 1º Aniv. Falecimento Brilhantina Moreira
Lagoa; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Joaquim Monteiro Ramos e família; Rosa Monteiro, marido e pais; José Manuel da Costa
Ribeiro; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Manuel Ferreira
Marques; Armindo Pinheiro Alves e pais; João Monteiro Peixoto e filho;
Alexandrino Brandão Linhares, esposa e filho; Lucinda Ferreira da Silva,
pais e filho; Deolinda Sousa Costa e famíliae família; Maria Rosa Moreira da
Silva, marido e filha; José de Sousa e Silva (Águas); Agostinho José da
Silva Coelho e filhas; Maria Ribeiro Maia e genro; Carlos da Silva Brás;
Aires da Silva Brás e esposa; Otília Lagoa Brás e filhas; Aniv. Natalício
Américo da Silva Moreira; Aniv. Natalício António João Cardoso Monteiro;
Aniv. Falecimento Ester da Silva Brás; Aniv. Natalício Rodamante Tavares,
esposa e filhas

ATENDIMENTO

Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Estou nas Confissões Quaresmais.
Atendimento pelo Cartório:
Quinta-feira das 16h às 19h na Residência de S. Romão. 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 338 - Ano C - De 7 a 14 de Abril de 2019

5º DOMINGO DA QUARESMA
A liturgia de hoje fala-nos (outra vez)
de um Deus que ama e cujo amor nos
desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida nova, à ressurreição.
A primeira leitura apresenta-nos o
Deus libertador, que acompanha com
solicitude e amor a caminhada do seu
Povo para a liberdade. Esse “caminho”
é o paradigma dessa outra libertação
que Deus nos convida a fazer neste
tempo de Quaresma e que nos levará à
Terra Prometida onde corre a vida nova.
A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” que impede a descoberta do fundamental: a comunhão com Cristo, a identificação com Cristo, princípio da nossa ressurreição.
O Evangelho diz-nos que, na perspetiva de Deus, não são o castigo e a intolerância que resolvem o problema do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia geram ativamente vida e fazem nascer o homem
novo. É esta lógica – a lógica de Deus – que somos convidados a assumir na nossa relação com os irmãos.
In Dehonianos

“É bem verdade que depois de nos ter amado durante toda a sua vida, Nosso Senhor manifestou o seu amor mais sensivelmente na sua Paixão. A Paixão é a obra capital do seu amor.
Ele queria sofrer por nós porque nos amava. Este Coração amou-nos até à loucura, até se
esgotar por nós. Deu-nos o seu Coração, não o retomou. ”
Padre Dehon

Março nas Comunidades

- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Bodas de Prata

Batizados

•

Lurdes Fonseca e Paulo Sousa
Óbitos

•

Matilde Soares Monteiro
Casamentos

•
José de Sousa e Silva
•
Palmira Torres Moreira Maia
•
Manuel José Ramos da Costa
- Em São Cristóvão do Muro…

•

Óbitos

•
•
•

Ana de Jesus Monteiro
Maria Olinda Gonçalves dos Santos

Cláudia Soares e João Monteiro

Óbitos

•
•
•
•
•

Maria Lucinda da Silva Cardoso

Programa da Quaresma 2019
S. Romão do Coronado

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.

Luciano da Costa Brás
José Moreira Marques
Isaura de Jesus Campos
Américo Alves dos Santos

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.

Artur António Carvalho de Sampaio

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

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

⇒ Há reunião com os Juízes da Cruz que vão incorporar o compasso, na próxima quinta-feira, dia 11

Avisos Inter Paroquiais:
No mês de Abril haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
- 12.04.2019 - Sessão "Discussão de Temas (Aborto/Eutanásia)" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado.
- 26.04.2019 - Sessão "Discussão de Temas (Relações Sexuais/Recasados)" 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado"

de Abril, pelas 22h, no nosso salão.

⇒ Sábado dia 13 de Abril, às 14h30 Eucaristia da Bênção dos Ramos da Paixão do Senhor, para
todos os grupos da nossa catequese paroquial. Pedimos a todos os participantes que se façam

Oração de reflexão para a minha semana:

acompanhar de um pequeno ramo de oliveira ou de palmeira.

⇒ Sábado dia 13 de Abril, o grupo de jovens “Mensageiros do Coronado”, no final da Eucaristia, da
Bênção dos Ramos na Igreja Paroquial, levará a efeito mais uma iniciativa "Fim De Semana Mais
Doce", com a venda de bolos. O grupo pede a colaboração de todos na compra, mas se alguém
quiser ofertar bolos para venda desde já o nosso grupo agradece.

⇒ Sábado dia 13 de Abril, às 16h00 no Salão Paroquial, reunião do grupo de jovens “Mensageiros do
Coronado”. Se és jovem e queres ser uma "pedra viva" nesta igreja de Cristo, aparece!

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

Senhor, Tu és o meu Senhor!
Tu és aquele que conhece o meu coração, todo o meu ser e o meu
pensar.
Senhor, eu sei que me acompanhas desde o ventre materno da minha mãe.
Senhor, eu sei que ainda mal compreendia o sentido das palavras e
Tu já murmuravas ao meu ouvido "Amo-te"!
Senhor, eu sei que ainda não sorria e Tu já passavas, ternamente a
mão sobre a minha cabeça.
Senhor, Tu és aquele que chora, quando me vê perdido, sem rumo, andando em círculos e me
pegas ao colo.
Senhor, tem pegadas perdidas na areia molhada da praia, sem Te pedir Tu estavas lá.
No nosso Leme paramos no CAIS da Ternura. Obrigado, Senhor, pela Tua ternura para comigo, pela tua doçura, pela tua bondade.
Obrigado, Senhor!

