Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Segunda
Dia 6

18.00h
Igreja Muro

Ação de Graças pelos 100 anos de vida de Aurora Sousa e Silva

Terça
Dia 7

12.00h
Igreja S. Romão

Ação de Graças pelos 90 anos de vida de Irene Gonçalves Moreira

19.00h
Igreja Muro

Cinco Chagas do Senhor (Festa); 1º Aniv. Rosa de Souza Araújo
Oliveira

Quarta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Jerónimo Emiliano e S. Josefina Bakhita, Virgem (MF);
7º Dia Miguel Rodrigues de Sousa; 1º Aniv. Maria Augusta Alves de
Sá

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Falecimento Manuel da Silva Mamede e esposa; 25º Aniv. Falecimento Agostinho Coelho de Sousa

Sexta
Dia 10

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Escolástica, Virgem (MO)

15.00h
Salão Paroquial do
Muro

Excecionalmente, a missa vespertina é às 15 horas e não às 17 horas, como habitualmente. Celebra-se no Salão Paroquial, pois celebramos o Dia Mundial do Doente. (Nesta Eucaristia pode haver
intenções)

Sábado
Dia 11

Boletim nº 233 - Ano A - De 5 a 12 de Fevereiro de 2017

V Domingo do Tempo Comum

A Palavra de Deus deste 5º Domingo do Tempo Comum
convida-nos a refletir sobre o compromisso cristão. Aqueles
que foram interpelados pelo desafio do “Reino” não podem
remeter-se a uma vida cómoda e instalada, nem refugiar-se
numa religião ritual e feita de gestos vazios; mas têm de
viver de tal forma comprometidos com a transformação do

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

mundo que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido desse mundo de plenitude que
30º Dia José Ferreira; 1º Aniv. Falecimento Graciosa Sousa Martins;
1º Aniv. Falecimento Alvarim Lima de Oliveira Carneiro; Manuel Azevedo Ramos e família; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Justa
Moreira Torres e marido; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e
irmão; António Silva Faria; Marinha Gonçalves Oliveira; José da Silva
Teixeira, pais e irmã; Aniv. Adélia da Silva Pereira e marido; Aniv.
Falecimento Marinho da Silva Brás e pais

Deus prometeu aos homens – o mundo do “Reino”.
No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se
instalarem na mediocridade, no comodismo, no “deixa andar”; e pede-lhes que sejam o sal que dá sabor ao mundo e
que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus; também os exorta a serem uma
luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do

08.00h
Igreja S. Mamede

medo e que conduz ao encontro de um “Reino” de liberdade e de esperança.
A primeira leitura apresenta as condições necessárias para “ser luz”: é uma “luz” que ilumina o mundo, não

Domingo
Dia 12

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

quem cumpre ritos religiosos estéreis e vazios, mas quem se compromete verdadeiramente com a justiça,
com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira religião não se fundamenta numa relação
30º Dia Maria Donzília Oliveira da Silva; Martinho Sousa Santos;
Helena Sousa Tavares; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; José Luís Duarte Ribeiro; Agostinho Moura e Pais; Aniv. Falecimento Antero Rodrigues Barbosa e pais

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00 às 19.00h na Igreja do Muro. Na quarta-feira, não há atendimento 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

“platónica” com Deus, mas num compromisso concreto que leva o homem a ser um sinal vivo do amor de
Deus no meio dos seus irmãos.
A segunda leitura avisa que ser “luz” não é colocar a sua esperança de salvação em esquemas humanos
de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interiorizar a “loucura da cruz” que é dom da vida. Pode-se
esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus que morre na cruz? Sim. É na fragilidade e
na debilidade que Deus Se manifesta: o exemplo de Paulo – um homem frágil e pouco brilhante – demonstra-o.
In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida.”
Seneca

Janeiro nas Comunidades

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

- Em São Cristóvão do Muro...

- Em São Romão do Coronado...

Batizados

Batizados

•

•

Rita Ramos Amorim

Óbitos

•

Lucas Silva Oliveira

⇒

•

Aurora Gonçalves Moreira

•

Maria Leonor Sousa Teixeira

⇒

•

Maria Gonçalves de Sousa Moreira

Óbitos

•

Maria do Céu Martins Sampaio Dias Maia

•

Cláudia Patrícia Brás da Cunha

•

Gracinda de Sousa Pereira

•

José Ferreira

•

Maria Donzília Oliveira da Silva

Simão Daniel Santos Duarte

⇒ Sábado dia 11 de Fevereiro, às 15h00 na Igreja Paroquial e com a duração de 90 minutos, inse-

⇒
⇒

rido no projeto "Ser + Adolescente", teremos entre nós o Professor Bento Oliveira, fundador do
IMISSIO, um projeto de Evangelização.
Tema deste nosso encontro: "Desafiar o modo de pensar a fé". Atividade aberta a toda a comunidade.
A comissão de festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima 2017, informa que andam a passar
rifas para ajuda das despesas com a festa. Peço desde já o vosso contributo.
Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana de cada mês reverte para as obras
de reparação da Igreja.
Obras de Reparação da Igreja: Tivemos uma oferta de 50€ de um anónimo. Até ao momento,
temos um total de 10.518,24€. 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.

- Em São Mamede do Coronado...
Batizados

•

Rita Alves de Carvalho

Casamentos

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

•

⇒ Como é habitual, há um grupo de pessoas que vão fazer a recolha dos direitos paroquiais.
⇒ O Responsável da Sagrada Família da Serra, entregou-me a quantia de 60,99€. A ele muito

Maria Silva e Edgar Areal

Óbitos

•

Maria Margarida de Sousa Dias

•

Maria Celeste Moreira Alves

•

Maria Emília Martins da Rocha

•

Altino da Cruz Miranda

•

Miguel Rodrigues de Sousa

obrigado.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Na próxima sexta-feira, dia 10, pelas 20.30 horas, há reunião com os pais das crianças do 6º Ano
da Catequese, no nosso Salão Paroquial. É importante a presença de todos!

⇒ Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do segundo fim de semana de cada mês reverte para as

palavra de parabéns a quem celebrou o seu casamento e, por fim uma palavra, também
de parabéns aos pais e familiares das crianças que foram batizadas.

⇒ A comissão de Festas em Honra do Divino Espirito Santo, pede para avisar que vai realizar no

obras da nossa Casa Paroquial de S. José..

…O SAL DA TERRA...
O sal é algo tão precioso que antigamente os soldados eram pagos com sal, recebiam o “salário”. Para os judeus a Torah - a lei era o sal do mundo. Mas para Jesus o
sal da terra é cada um de nós quando, no segredo da vida, se dispõe a dar sabor
aos outros. É sal quando se está disposto a desaparecer, não porque inútil, mas
para purificar, preservar e encontrar-se no outro.
O Evangelho é um desafio constante a libertar a centelha fulgurante que abrigamos
e a multiplicar o milagre escondido. O grão de trigo que morre, o sal que se dissolve, a vida que se entrega... não são mensagens de aniquilamento, mas de um
investimento que rentabiliza a vida. É sábio quem, com humildade, fecunda a vida e
a faz exultar em toda a sua beleza, sem desejo de dominar ou aparecer!

⇒
⇒

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 responsável da Sagrada Família de Paiço/Soeiro/Pereiró, entregou-me a quantia de 55€, referentes ao ano de 2016. A ela, muito obrigado.
O Responsável das Alminhas do Soeiro entregou-me 116€, referentes ao ano de 2016. A ele
muito obrigado.

