DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 21

19.00h
Igreja do Muro

Quarta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv, Falecimento Avelino de Sousa Faria

Quinta
Dia 23

19.00h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Maria Deonilde de Oliveira Ramos; Almas de
Purgatório

Sexta
Dia 24

08.00h
Capela Esp. Santo
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 25

18.15h
Igreja S. Mamede

Festa das Bem Aventuranças (7º Ano de Catequese)

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia António de Magalhães Machado; Aurélio Sousa Paiva; Luciana Paulina e marido; Manuel da Silva Mamede e esposa; Guilherme
da Silva Ramos; Manuel José Torres da Silva e família; Luís Vieira
Pereira Damasceno e família; Manuel Goncalves de Sousa, esposa e
filhos; Aniv. Armindo da Silva Dias, pais e sogros; Aniv. Falecimento
Almerinda Lima de Oliveira e marido; Aniv. Falecimento Maria Deolinda Fontes Soares; Ação de Graças a Santa Rita; Ação de Graças a
Santa Luzia; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de
Graças a S. João Batista

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 26

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Maria Fernanda da Silva Oliveira Rocha; 1º Aniv. Falecimento
Joaquim da Silva Dias; Helena Sousa Tavares; Manuel Augusto Ramos Martins; Adriano Alberto Naldinho e esposa; Graciano Augusto
de Sousa e Cunha e sogros; Francisco Malheiro Martins, pais e sogros; Maria Amélia Rodrigues da Costa; José Manuel Costa Ribeiro;
José Luís Duarte Ribeiro; 6º Aniv. Falecimento Rosa Monteiro, marido
e pais

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30 às 18.45h na residência 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, na residência de S. Romão 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
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2º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e
convida-nos a situá-la no contexto do projeto de Deus
para os homens e para o mundo. Deus tem um projeto de
vida plena para oferecer aos homens; e elege pessoas
para serem testemunhas desse projeto na história e no
tempo.
A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa - Servo de Jahwéh - a quem Deus elegeu desde o
seio materno, para que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa Nova do projeto libertador de Deus.
A segunda leitura apresenta-nos um "chamado" (Paulo) a
recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que
todos eles são "chamados à santidade" - isto é, são chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os valores do Reino.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Ele é o Deus que
veio ao nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai; e essa missão consiste em libertar os homens
do "pecado" que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.

In Dehonianos

“Maria vê as nossas necessidades melhor do que nós mesmos e intercede por nós. Agradeçamos-lhe, e em todas as nossas necessidades voltemos o nosso pensamento para ela. Ela
dir-nos-á: Fazei tudo o que Ele vos disser. E se apresentarmos a Nosso Senhor o nosso coração vazio, Ele preenchê-lo-á.”
Padre Dehon

Avisos Inter Paroquiais:

•

"Comemore o São Valentim com a Pastoral Familiar Vicarial Trofa-Vila do
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 3 anos não pagam, dos 3 aos 10
anos pagam 7,50€). Para além do jantar, vamos contar com um artista para os
momentos de diversão e com o orador Dr. Abel Magalhães para dois dedos de
prosa, sobre o tema “Beijos não Dados” (artista 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).

•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

•

A Zeladora da Sagrada Família do Seixal e Lousado, entregou-me 450€, referentes ao ano de
2019. A ela, muito obrigado!

•

A Comissão de festas de São Bartolomeu informa que está a organizar o já tradicional Passeio ao Sarrabulho (Ponte de Lima), no dia 15 de Março, com saídas dos locais habituais às
8h. O valor é de 30 euros por pessoa. Podem fazer as reservas para os nºs 912 177 357
(Pedro Ramos), 966 292 992 (Gina Brás), 912 808 384 (Manuel António).
Informa-se ainda que estaremos este fim de semana com uma Tasquinha no S. Gonçalo, Apareça e ajude a nossa festa.

•

Sábado dia 25 de Janeiro, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia para todos os grupos
catequéticos. Nesta Celebração os 17 adolescentes do 7°ano realizam a sua "Festa das Bem
Aventuranças".

•

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.

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

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem
marcar casamento para o ano de 2020, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento.

“EU VI O ESPÍRITO SANTO DESCER DO CÉU COMO UMA POMBA E PERMANECER SOBRE
ELE”
A descida do Espírito Santo é associada ao voo de uma pomba, porque vem do
céu e tudo o que vem de Deus ou desce do alto imaginamo-lo como o voo de uma
ave pura. A pomba é uma ave simples, alegre, sem fel. Pela sua doçura e mansidão é associada à simplicidade (cf. Mt 10,16) e ao amor. No Batismo de Jesus,
como no princípio do mundo (cf. Gn 1,2), a pomba anuncia uma nova criação. Assim aconteceu no final do Dilúvio, quando uma pomba trouxe no bico um ramo de
oliveira, anunciando novos tempos de paz (cf. Gn 8,8-12). No livro do Cântico dos
Cânticos a Esposa é tratada por “minha pomba”(Ct 2,12.14; 1,15; 4,1; 5,2.12;6,9),
de modo que esta ave se torna o símbolo do povo de Deus (Is 60,8), de um povo
criado para o amor. Que significa hoje deixar descer e permanecer em nós a pomba do Espírito Santo? Significa preferir o mel ao fel, a simplicidade à exuberância, a humildade à
arrogância, a mansidão à violência, o perdão à vingança, a ternura à agressividade, a docilidade à
dureza, a gentileza à rudeza, a escuta à acusação, a unidade ao conflito.

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

