Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 17

19.00h
Igreja Muro

S. Antão, Abade (MO); 7º Dia Maria Gonçalves de Sousa Moreira

Quarta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia José Ferreira; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Fabião, Papa e Mártir e S. Sebastião, Mártir (MF)
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II Domingo do Tempo Comum

17.00h
Igreja Muro
18.15h
Igreja S. Mamede

Festa das Bem-Aventuranças (7º ano da catequese); 1º Aniv. Adérito
da Silva Moreira; 2º Aniv. Manuel Joaquim Brito Ferreira Moutinho

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Augusto Ferreira Ramalho e esposa; Aurélio Sousa Paiva; Manuel António da Silva Ferreira; Aniv. José
Pinto Teixeira; Aniv. Laura Costa Santos e família; Aniv. Mário Marques Carneiro e mãe; Aniv. Falecimento Almerinda Lima Oliveira e
marido; Alminhas de Fonteleite

Sábado
Dia 21

A liturgia deste domingo coloca a
questão da vocação; e convidanos 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 pesso-

08.00h
Igreja S. Mamede

as para serem testemunhas desse projeto na história e no tempo.

Domingo
Dia 22

A primeira leitura apresenta-nos

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

uma personagem misteriosa –
1º Aniv. Falecimento Arminda Pereira Ferraz; Martinho Sousa Santos;
Luciano Sousa Ramos; António Cerqueira da Silva; João Monteiro
Peixoto e filho; Manuel da Silva Moreira; Maria Emília Oliveira da
Silva, pais e sogros; Alexandrina Fernanda Tavares e pais; José
Joaquim Alves Oliveira; Maria Rosa Moreira Dias e marido; José
Vieira Ferraz, filho e família; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e
cunhado; Aniv. Maria Aurélia Marques Santos Ramos e pais

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

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00 às 19.00h na Igreja do Muro. Na quarta-feira, das 16.00h às 19.00h, na Igreja de
São Mamede e na quinta-feira das 16.00h até 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.

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”
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Para meditar esta semana: “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que
acredite que ele possa ser realizado.”
Roberto Shinyashiki

Vaticano: Papa escreve aos jovens para pedir compromisso em favor de uma «nova terra»
Carta de Francisco acompanha apresentação do documento preparatório para o Sínodo de 2018
Cidade do Vaticano, 13 jan 2017 (Ecclesia) – O Papa Francisco escreveu aos jovens de todo o mundo,
apresentando o Sínodo de 2018, para pedir-lhes que construam uma “nova terra”, rejeitando a “cultura do
descartável” e a “globalização da indiferença”.
“Qual é para nós hoje esta nova terra, a não ser uma sociedade mais justa e fraterna, à qual vós aspirais
profundamente e que desejais construir até às periferias do mundo?”, refere o documento, divulgado hoje
pela sala de imprensa da Santa Sé.
Francisco recorda que em outubro de 2018 se vai celebrar o Sínodo dos Bispos sobre o tema ‘Os jovens,
a fé e o discernimento vocacional’.
“Eu quis que vós estivésseis no centro da atenção, porque vos trago no coração”, explica.
O Papa desafia os mais novos a “sair” em direção ao futuro e a “ouvir a voz de Deus”, sublinhando que,
para muitos, a saída implica também a fuga da “injustiça e da guerra”.
“Muitos estão submetidos à chantagem da violência e são forçados a fugir da sua terra natal”, lamenta.
Francisco aborda depois as questões ligadas
ao discernimento vocacional, aconselhando os
jovens a procurar o “acompanhamento de guias especializados” para descobrir o projeto de
Deus.
“Um mundo melhor constrói-se também graças
a vós, ao vosso desejo de mudança e à vossa
generosidade. Não tenhais medo de ouvir o
Espírito que vos sugere escolhas audazes, não
hesiteis quando a consciência vos pedir que
arrisqueis para seguir o Mestre”, escreve.
O Vaticano divulgou hoje o documento preparatório para o Sínodo dos Bispos de 2018,
dedicado aos jovens e ao “discernimento vocacional”, anunciando a realização de um inquérito online dirigido às novas gerações.
A publicação deste texto dá início a um processo de consulta que levará à redação do instrumento de trabalho para a assembleia sinodal.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

Este domingo, dia 15, às 19 horas celebra-se Eucaristia em São Romão do Coronado pelo 42º Aniv.
Falecimento do Padre Augusto Moreira Lagoa. Celebra a Eucaristia o seu sobrinho, o Pe. Luciano
Lagoa.

⇒
⇒

Sábado dia 21 de Janeiro - não há catequese.

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias do primeiro fim de semana de cada mês reverte para as obras de
reparação da Igreja.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Tivemos um donativo de Maria Augusta Ramos e sua família, no valor
de 100€. Até ao momento, temos um total de 4.749,21€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒

DVD Cortejos: Há um DVD que contém as fotografias e as músicas dos 3 cortejos. Quem o quiser
adquirir, é favor dizer ao Pedro, para fazermos a encomenda. Cada DVD custa 7 Raios e reverte na
totalidade para as despesas do arranjo que o raio provocou.

⇒

O grupo de pessoas que há 25 anos foram promotores da colocação da estátua do nosso Padroeiro no
Lugar do Seixinho, convidam todas as pessoas a estarem presentes numa reunião, na próxima segunda-feira, dia 16 de Janeiro pelas 21 horas, no nosso Salão Paroquial, para fazerem parte do grupo de
pessoas que agora querem assinalar os 25 anos de colocação do nosso Santo Padroeiro, no Seixinho.

⇒

A Zeladora da Sagrada Família de Fonteleite, entregou-me a quantia de 60€, referentes ao ano de
2016. A ela, muito obrigado.

Domingo dia 22 de Janeiro, convidamos todas as crianças, jovens e adolescentes da nossa catequese
a estarem presentes na Eucaristia Dominical das 10h30 na Capela de S. Bartolomeu. Nesta Eucaristia
finalizaremos a atividade Advento/Natal: "Com Maria e José; Sonhar a alegria do Natal", com a leitura
dos Sonhos e no final os mesmos serão queimados.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

A comissão de festas em honra de S. Cristóvão e S. Pantaleão, pede para avisar que vão dar inicio ao

⇒

CPP: Na próxima terça-feira, dia 17, pelas 21.30h, temos reunião do CPP na nossa Igreja. É importante
a presença de todos.

peditório dos cartões das boas festas. Desde já a comissão agradece a ajuda de todos.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒
⇒

Reunião da Conferência Vicentina na próxima quinta-feira dia 19 pelas 21 horas.

⇒

Catequistas: Na próxima quinta-feira, dia 19, pelas 21.30h, há reunião de catequistas no nosso Salão
Paroquial. É importante a presença de todos!

⇒

No próximo dia 15 de Janeiro dia de Santo Amaro, a Comissão de Festas do Divino Espírito Santo,
estará na garagem a explorar o bar, onde vão servir almoços e alguns petiscos ao longo do dia. No final
das Eucaristias das 8:00 e das 11:00 horas vai haver o tradicional leilão do copo do vinho do porto á
moda antiga. A comissão de festas, agradece desde já, o apoio da população nesta iniciativa.

⇒

A Comissão de Festas informa, que começou este fim de semana a recolher as boas festas porta-aporta. Contam, uma vez mais, com a generosidade da comunidade, para a realização das Grandiosas
Festas em Honra do Divino Espírito Santo.

⇒

A zeladora da Sagrada Família de Casal Parte Norte, entregou-me a quantia de 198,46€, referentes ao
ano de 2016. À zeladora, o meu muito obrigado.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ De 18 a 25 de Janeiro vai decorrer a semana de oração pela unidade dos Cristãos.
⇒ Todos os casais que marcaram Casamento para o presente ano, é favor fazer a sua inscri-

⇒

ção para o CPM até ao final do presente mês. Na sacristia há fichas de inscrição que podem
levar e depois podem deixar comigo ou na Sacristia. O primeiro encontro realizar-se-á no dia
17 de Fevereiro, pelas 21h30m na Cripta da Igreja Nova da Trofa. (S. Martinho de Bougado).
No próximo dia 21 de Janeiro a Pastoral Familiar da nossa Vigararia vai realizar uma Tertúlia: “Vocação, um desafio de Amor na Família Cristã”. Realizar-se-á no salão paroquial de
Fornelo, pelas 21h. Todos estamos convidados a participar.

A Conferencia Vicentina agradece a todos que contribuíram com donativos ou géneros para a Venda de
Natal, assim como, a todas as pessoas que pela loja passaram colaborando com as suas compras.
Obrigada pelo apoio, nesta nossa missão de ajudar o próximo!

