DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 14

19.00h
Igreja do Muro

Quarta
Dia 15

Quinta
Dia 16
Sexta
Dia 17

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

19.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro; 1º Aniv. Falecimento Manuel da
Silva Marques; 7º Aniv. Falecimento Gracinda Gonçalves dos Santos
e genro

19.00h
Igreja S. Romão

45º Aniv. Falecimento Pe. Augusto Moreira Lagoa; Joaquim Mário
Moreira Lagoa e família; Almas de Purgatório; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

19.00h
Não há missa
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 18

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

30º Dia Joaquim da Silva Pereira; 1º Aniv. Falecimento António Ferreira Lopes; Manuel António da Silva Ferreira; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Aniv. Mário Marques Carneiro, esposa e
Bisneto; Aniv. Falecimento António Ferreira da Costa, esposa e pais;
Ação de Graças a Nossa Senhora da Conceição; Ação de Graças a
Nossa Senhora da Boa Viagem; Ação de Graças a Nossa Senhora
da Saúde

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 19

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Alcina Lurdes Martins Silva e marido; José de Sousa e Silva (Águas);
Beatriz de Sousa e Silva (Águas); João Monteiro Peixoto e filho; Alexandre Brandão Linhares, esposa e filho; Lucinda Ferreira da Silva,
pais e filho; Deolinda Sousa Costa e família; Aniv. Natalício Agostinho
Coelho de Sousa; 20º Aniv. Falecimento Rodamante Vieira Tavares ;
Agostinho José da Silva Coelho e filhas

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30 às 18.45h na residência do Muro. Na quarta-feira não há atendimento e
na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado não há atendimento
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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, Ele
fez-Se um de nós, partilhou a nossa fragilidade
e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do
pecado e empenhou-Se em promover-nos, para
que pudéssemos chegar à vida em plenitude.
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… Investido do 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: 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
projeto 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
“Jesus: «Quantos sábios na doutrina da verdade são ignorantes na arte de conversar comigo.
Pensam que, para vir a mim, é preciso toda uma artilharia de engenhosos artifícios. Cercamme como se cercaria uma praça importante, com grande reforço tático, enquanto que os simples vêm diretamente ao meu Coração».
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

•

Avisos Inter Paroquiais:

•

•

"Comemore o São Valentim com a Pastoral Familiar Vicarial Trofa-Vila do

Janeiras: O valor dos donativos do Cantar das Janeiras, rendeu um total de 2.484,38€. Este
valor reverte para as obras da Paróquia. A todos, muito obrigado.

Conde": Sábado dia 15 de Fevereiro a Pastoral Familiar Vicarial Trofa-Vila do
Conde irá proceder à iniciativa "Comemore o São Valentim com a Pastoral Familiar Trofa-Vila do Conde". Esta iniciativa é destinada a todos os casais da nossa
vigararia para passarem e comemorarem um dia de São Valentim diferente e em
comunidade vicarial.
Local: Quinta Aquário Eventos em Azurara - Vila do Conde
Hora: 20h30
Ementa: Diversas entradas; Creme de legumes; Lombo Assado no forno com
batata assada, arroz e legumes.
Sobremesa: Tarte gelada
Bebidas e café
Preço: 15,00€ por pessoa (crianças até aos 10 anos não pagam).
Para além do jantar, vamos contar com um artista para os momentos de diversão
e com um orador para dois dedos de prosa (artista e orador a anunciar em breve).
Pode fazer a sua inscrição junto do Sr. Padre Rui Alves (horário de atendimento),
nos finais das Eucaristias na Sacristia, ou junto dos elementos da Pastoral Familiar.
Venha passar uma noite diferente, nós fazemos o resto!
Gostava de ver neste jantar os casais das minhas paróquias. Principalmente os
casais mais velhos que possivelmente nunca fizeram o seu jantar de São Valentim (jantar de namorados).

•
•

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem

Consulte a Página da Paróquia do Facebook: http://www.facebook.com ParóquiaSaoRomaoDoCoronado

marcar casamento para o ano de 2020, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento.

MUITO AMADO
Amado é a segunda palavra. Antes que tu ajas, antes que tu digas «sim»,
que tu o saibas ou não, a cada dia, a cada despertar, o teu nome para Deus
é «amado». De um amor que te antecede, que te antecipa, que te envolve
prescindindo daquilo que hoje serás e farás. Amado, sem se e sem mas. A
salvação deriva do facto de Deus me amar, não do facto de eu o amar. E que eu seja amado
depende de Deus, não depende de mim! É graça! E é este amor que entra, transborda, envolve e transforma: somos santos porque somos amados.

Recebi 375€ de um anónimo, para as obras paroquiais. A essa pessoa, muito obrigado!
Na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro pelas 21h30, há reunião do grupo acólitos (GANA)
da nossa paróquia de São Romão do Coronado. Estão também convidados todos os meninos e
meninas, jovens e adolescentes que, já tendo feito a primeira comunhão, queiram fazer parte
deste nosso grupo. Contamos contigo para juntos sermos verdadeiros «servidores da alegria»!

•

Sábado dia 18 de Janeiro, às 15h00, na Igreja Paroquial, temos mais uma sessão do projeto
"Ser + Adolescente", direcionado aos adolescentes do 7° ao 10°ano da nossa catequese paroquial.
Tema deste nosso encontro: "Ser voluntário nos dias de hoje".
Oradoras: Dra Susete Gomes e Dra Sofia Magalhães, Técnicas da Divisão da Ação Social da
Câmara Municipal da Trofa.
Encontro aberto a toda a comunidade paroquial.

•

Sábado dia 18 de Janeiro, às 16h30, no Salão Paroquial encontro do Grupo de Jovens Mensageiros do Coronado. Se és jovem, aparece. Estás convocado!

•

Bênção dos Bebés: Domingo dia 2 de Fevereiro, às 15h30 na Igreja Paroquial de São Romão do Coronado, numa realização conjunta das Pastorais Familiares de São Romão do Coronado e de São Mamede do Coronado, terá lugar a Eucaristia Inter-Paroquial da Bênção dos
Bebés, para todos os bebés/crianças até aos três anos (inclusive). As inscrições deverão ser
efetuadas até ao dia 19 de Janeiro (domingo), junto do Sr. Padre Rui Alves (horário de atendimento), nos finais das Eucaristias na Sacristia ou junto dos elementos das Pastorais Familiares.

A Casa Claret é um projeto de voluntariado para a missão, aberto a todos aqueles que desejam viver uma experiência transformadora em São Tomé e Príncipe - Trindade, dedicando o seu tempo e competências a este povo, especialmente nas áreas da
educação – informática, matemática, inglês, ocupação de tempos livres; na área da saúde e na evangelização.
Noutros momentos da minha vida, os voluntariados que já realizei, fizeram-me entender que este é um ato que nos
oferece um sentimento de compromisso, profunda felicidade e acima de tudo PAZ e COMPAIXÃO para com o outro.
Deste modo, irei abraçar este projeto e partir em missão de 31 de Julho a 31 de Agosto para São Tomé. É de coração
aberto, fé e espírito voluntário que me desafio e envolvo nesta experiência que tanto me irá enriquecer!
Agradecia a sua ajuda. Para ir em missão, terei que angariar dinheiro, pois fica a cargo do voluntário algumas despesas (formações, vacinas e viagem).
“COM O CORAÇÃO SE PEDE. COM O CORAÇÃO SE PROCURA. COM O CORAÇÃO SE BATE E É COM O CORAÇÃO QUE A PORTA SE ABRE.”
Santo Agostinho
Ana de Sá Moreira, 25 anos, São Mamede do Coronado - Trofa

