Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 31

19.00h
Igreja Muro

S. João Bosco, Presbítero (MO); 7º Dia Maria do Céu Martins Sampaio Dias Maia; 10º Aniv. Fal. António Ferreira Pinto

Quarta
Dia 1

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Hernani Pereira Pinheiro

Quinta
Dia 2

19.00h
Igreja S. Romão (Nesta
celebração benzem-se
as velas)

Apresentação do Senhor (Festa); Irene da Silva Moreira e filho;
Aniv. Natalício José Augusto Lima da Silva; Aniv. Falecimento Maria
Rosa da Silva Maia; Almas de Purgatório

19.00h
Igreja S. Mamede
(Nesta celebração benzem-se as velas)

S. Brás, Bispo e Mártir e S. Anscário, Bispo (MF); Ação de Graças
ao S. Brás; 10º Aniv. Fal. Madrolina Freitas de Sousa

17.00h
Capela S. Pantaleão
(Nesta celebração benzem-se as velas)

7º Dia Gracinda de Sousa Pereira; 30º Dia Aurora Gonçalves Moreira

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Margarida de Sousa Dias; 1º Aniv. Joaquim Fernando
Reis Barros

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Cláudia Patrícia Brás da Cunha; Manuel Azevedo Ramos e
família; Maria Fernanda Ribeiro Carneiro e marido; Manuel da Silva
Almeida, pais e irmãos; Aniv. Natalício Luciana Paulina e marido;
Aniv. Natalina Brás e marido; Aniv. Alberto Pereira da Silva e pais;
Aniv. Natalício Marinho da Silva Brás e pais; Aniv. Falecimento Joaquim Goncalves dos Santos e esposa

Sexta
Dia 3

Sábado
Dia 4

08.00h
Igreja S. Mamede
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IV Domingo do Tempo Comum

As leituras deste domingo propõem-nos uma
reflexão sobre o “Reino” e a sua lógica. Mostram que o projeto de Deus – o projeto do

Em seguida, romagem ao cemitério onde lembramos os que faleceram no mês de Janeiro.

“Reino” – roda em sentido contrário à lógica do
mundo… Nos esquemas de Deus – ao contrário dos esquemas do mundo – são os pobres,
os humildes, os que aceitaram despir-se do
egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses
que são verdadeiramente felizes. O “Reino” é
para eles.
Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a autossuficiência dos ricos e dos
poderosos e convida o Povo de Deus a converter-se à pobreza. Os “pobres” são aqueles que

Domingo
Dia 5

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

se entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com amor as suas
propostas e que são justos e solidários com os irmãos.
Martinho Sousa Santos; Maria Emília Lopes Batista; Teresa Silva
Brito, marido e filho; Armindo Moreira Maia e esposa; Helena Sousa
Tavares; Serafim Lima da Silva; Aniv. Falecimento Deolinda Silva
Araújo; Aniv. Falecimento Adriano Silva Martins; Aniv. Natalício Joaquim Ramos de Assunção, pais e sogros; Ação de Graças a Santa
Rita; Ação de Graças a S. Bento; Ação de Graças a Nossa Senhora
das Dores

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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
Publicação: Semanal
Tiragem: 1000 exemplares

Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua
segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho e de
autossuficiência; e convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria
que conduz à salvação e à vida plena.
O Evangelho apresenta a magna carta do “Reino”. Proclama “bem-aventurados” os pobres, os
mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do “Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de coração, a
luta pela paz, a perseverança diante das perseguições: essas são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo “Reino”.
In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “Perder tempo a aprender coisas que não interessam, priva-nos de
descobrir coisas interessantes.”
Carlos Drummond de Andrade

Vaticano: Papa denuncia «fúria» fundamentalista contra cristãos
O Papa Francisco recebeu representantes de Igrejas Cristãs orientais

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Cidade do Vaticano, 27 jan 2017 (Ecclesia) - O Papa denunciou hoje no Vaticano a “fúria” dos
fundamentalistas que perseguem os cristãos
do Médio Oriente, num encontro com membros de uma comissão de diálogo entre católicos e ortodoxos.
“Muitos de vós pertenceis a Igrejas que assistem diariamente à fúria da violência e a atos
terríveis perpetrados pelo extremismo fundamentalista”, denunciou, numa intervenção
divulgada pelo Vaticano.
Francisco falava perante os membros da
comissão de diálogo entre católicos e ortodoxos orientais, historicamente presentes em
territórios que foram ocupados pelo autoproclamado ‘Estado Islâmico’.
O Papa manifestou a sua solidariedade aos
cristãos que são vítimas de um “trágico sofrimento” e alertou para o crescimento do fundamentalismo em contextos de “pobreza, injustiça
e exclusão social”.
Segundo Francisco, os “desertos culturais e espirituais” de quem vive em situações
“miseráveis” são mais facilmente manipuláveis e instigáveis para o “ódio”.
“De modo particular, trago no coração os bispos, sacerdotes, consagrados e fiéis que são
vítimas de sequestros cruéis e todos os que foram tomados como reféns ou reduzidos à escravidão”, confessou.
O Papa desafiou os cristãos a responder com a mensagem do Evangelho a esta “lógica da
violência” e considerou que o sangue dos mártires desafia todas as Igrejas “à comunhão” e à
“unidade.
“Que hoje o sangue de tantos mártires seja semente de unidade entre os crentes, sinal e instrumento de um futuro em comunhão e paz”, concluiu.

⇒ Sábado dia 4 de Fevereiro, às 16h00 e com duração de 90minutos, Catequese Intergeracional

⇒ Sábado dia 4 de Fevereiro, às 15h00 reunião da comissão de festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima.
(para pais e filhos), do 6°ano da nossa catequese paroquial. Apelamos à presença de todos.

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

⇒ A Zeladora da Sagrada Família de Fontiela e Santa Eulália entregou-me 166€, referentes ao ano
de 2016. A ela muito obrigado.

⇒ Obras de Reparação da Igreja: Tivemos uma oferta de 100€ e outra de 20€ de um anónimo.
⇒

Recebi mais 147€ referentes à venda dos DVDs (de DVDs perfaz um total de 327€). Até ao momento, temos um total de 10.468,24€. 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.

… SÃO O CORAÇÃO DE DEUS...
Jesus fala do Pai e pinta o seu inacreditável rosto: Deus é pobre, misericordioso, humilde; um Deus que ama a paz e que sofre por amor. Um Deus tão diferente daquilo que
imaginamos: a felicidade anunciada é o amor de Deus que ilumina a situação em que
nos encontramos. É deixar entrar Deus na vida. As bem-aventuranças são um dom
gratuito de Deus e não dependem das qualidades humanas, não se compram com a
riqueza, não se explicam com a mais alta sabedoria, nem se aceleram com as nossas
capacidades. Porque são oferta gratuita são dirigidas a todos: aos justos e pecadores,
aos bons e aos maus..., a começar por aqueles que tudo esperam e não têm outra
defesa: os pobres, os humildes, os que sofrem...

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ No dia 30/01/2017, pelas 21h, na nossa igreja, daremos continuidade aos encontros de reflexão
sobre a Bíblia. Convidam-se todos os que estiverem interessados a aparecer e a trazer a Bíblia.

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do segundo fim de semana de cada mês reverte para as
obras da nossa Casa Paroquial de S. José..

⇒ Tivemos uma oferta de 50€ para ao obras de reparação do nosso Salão Paroquial, que resultaAvisos Inter Paroquiais:

⇒
⇒ Todos os casais que marcaram Casamento para o presente ano, é favor fazer a sua inscrição 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).
Está a decorrer de 26 de Janeiro a 2 de Fevereiro, a Semana do Consagrado.

⇒

⇒
⇒ Pastoral Familiar - Na terça-feira, dia 31 de Janeiro há uma reunião para os elementos da
⇒

Pastoral Familiar das três Comunidades Paroquiais, no Salão Paroquial de S. Mamede do
Coronado. Este encontro realiza-se pelas 21 horas.
Este domingo, dia 29 de Janeiro, pelas 15.30, há adoração ao Santíssimo Sacramento e
recitação do Terço, a cargo das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, na Igreja
de S. Mamede. Este momento de oração insere-se na Semana de oração pelo Consagrado.

⇒

ram de um corte de um pinheiro num jardim particular, efetuado por dois homens que não quiseram o dinheiro e a dona do pinheiro ofereceu os 50€ para as obras.
Janeiras: O valor amealhado pelas Janeiras foi de 2.905€. Um agradecimento especial a todos
os que cantaram as Janeiras, bem como a todos aqueles que abriram as portas de suas casas e
contribuíram.
A comissão de Festas em Honra do Divino Espirito Santo, pede para avisar que vai realizar no
próximo dia 05 de Fevereiro uma aula de Zumba nas Antigas Instalações da Pesafil das 10:30 às
11:30H. A Entrada terá um custo de 2 Danças. A comissão agradece desde já a participação de
todos.
No próximo dia 12 de Fevereiro, também nas antigas instalações da Pesafil, a comissão de festas vai organizar uma mega Feijoada, mais uma iniciativa a reverter em prol da Festa do Divino
Espirito Santo. Os bilhetes são limitados, por isso as pessoas que se quiserem inscrever devemno fazer o mais cedo possível junto dos elementos da comissão de festas. A entrada terá custo
de 6 feijões e inclui apenas feijoada, as bebidas são à parte. Há menus para crianças
A Zeladora da Sagrada Família das Fontes, entregou-me a quantia de 127,87€, referentes ao
ano de 2016. A ela, muito obrigado.

