Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 7

19.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria José Campos Freitas de Azevedo

Quarta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 10

19.00h
Igreja S. Mamede
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1º Domingo da Quaresma

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 11

Domingo
Dia 12

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Manuel Joaquim Costa Barbosa

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; José Ferreira; José da Silva Teixeira, pais e irmã; Aniv. Natalício Idalina Paiva Oliveira, marido e
filhos; Aniv. Falecimento Maria Rosa Dias Oliveira e marido; Aniv.
Falecimento Joaquim Vasco Soares Sá; Aniv. Natalício José Amaro
Teixeira; Aniv. Natalício Manuel da Silva Faria, esposa e filha; Aniv.
Natalício Justa Rodrigues de Sousa, pais, irmãos e família; Aniv.
Natalício Domingos Rodrigues Ferreira e esposa; Aniv. Manuel José
Martins da Silva, pais e irmã; Aniv. Laura da Silva Martins, marido e
filhas; Alminhas de Fonteleite

No início da nossa caminhada
quaresmal, a Palavra de Deus
convida-nos à “conversão” – isto
é, a recolocar Deus no centro da
nossa existência, a aceitar a
comunhão com Ele, a escutar as
suas propostas, a concretizar no
mundo – com fidelidade – os

08.00h
Igreja S. Mamede

seus projetos.

9.15h
Igreja Muro

Deus criou o homem para a

10.30h
Capela S. Bartolomeu

A primeira leitura afirma que
felicidade e para a vida plena. Quando escutamos as propostas de Deus, conhecemos a vida e a felicidade;
30º Dia Esmeralda da Silva Coutinho; Martinho Sousa Santos e sogra; Helena Sousa Tavares; Maria Otelinda Duarte Ribeiro; José
Manuel Costa Ribeiro; Júlio Martins da Silva e filho; Agostinho José
da Silva Coelho e filhas; Aniv. Natalício Antero Rodrigues Barbosa e
sogros; Aniv. Falecimento Maria Adelaide da Costa Araújo e marido;
Aniv. Falecimento Zacarias Duarte e esposa; Aniv. Natalício Manuel
Joaquim Vieira Cardoso e família; Ação de Graças ao S. Pantaleão

mas, sempre que prescindimos de Deus e nos fechamos em nós próprios, inventamos esquemas de egoísmo, de orgulho e de prepotência e construímos caminhos de sofrimento e de morte.
A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão e Jesus. Adão representa o homem que escolhe ignorar
as propostas de Deus e decidir, por si só, os caminhos da salvação e da vida plena; Jesus é o homem que
escolhe viver na obediência às propostas de Deus e que vive na obediência aos projetos do Pai. O esquema de Adão gera egoísmo, sofrimento e morte; o esquema de Jesus gera vida plena e definitiva.

18.00h
Igreja S. Mamede

Hugo Miguel Magalhães Vieira. Estamos convidados a unirmo-nos à
família do Hugo neste momento de dor. Mesmo que não tenhamos
palavras, a nossa presença será certamente muito importante para a
família. Celebrar Eucaristia é celebramos a certeza da presença de
Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida.

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

O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exemplo de Jesus. Ele recusou – de forma absoluta – uma
vida vivida à margem de Deus e dos seus projetos. A Palavra de Deus garante que, na perspetiva cristã,
uma vida que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal é uma vida perdida e
sem sentido; e que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o
cristão deve, firmemente, rejeitar.

In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela
capacidade de começar de novo.”
F. Scott Fitzgerald

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

Estão em pagamento as cotas da Confraria do Santíssimo Sacramento, no final das missas.

⇒

A Muro de Abrigo convida toda a Comunidade a assistir ao lançamento da Primeira Pedra da construção da sede da Associação, que se realizará no próximo dia 11 de Março, às 17h30 na Urbanização do
Campinho.

Na próxima terça-feira dia 7 de Março, às 21h00 no salão paroquial, temos um encontro com os catequistas. É importante a presença de todos.

⇒
⇒

Estão em pagamento os direitos paroquiais, no horário de atendimento.

⇒

Sábado dia 11 de Março, às 15h00 na Igreja Paroquial e com a duração de 90 minutos, inserido no
projeto "Ser + Adolescente", teremos entre nós o Enfermeiro João Fernandes, um enfermeiro que faz
voluntariado nos países mais carenciados.
Tema deste nosso encontro: "Um Enfermeiro pelo Mundo". Atividade aberta a toda a comunidade.

⇒

Sábado dia 11 de Março, às 15h00 reunião da comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de
Fátima.
Vai decorrer a partir do próximo fim de semana o peditório pela nossa paróquia para as despesas com
esta festa. Apelo à generosidade de todos.

⇒
⇒
⇒

Sábado dia 11 de Março pelas 21h00 Vigília dos Escuteiros na nossa Igreja.

DESTINO DA RENÚNCIA QUARESMAL 2017
"Assim, atentos aos apelos do Papa Francisco e em
íntima comunhão com ele, continuaremos, a exemplo
dos anos anteriores, um percurso de partilha com os que
mais precisam, através da nossa renúncia quaresmal
diocesana. Destinaremos o fruto da nossa generosidade
e da nossa renúncia para o Fundo Solidário Diocesano
para atender com a solicitude necessária às situações
de necessidade de ajuda de tantas pessoas e instituições na área geográfica da nossa diocese. Em segundo
lugar, destinaremos uma parte para a diocese de Huambo, Angola, a celebrar 75 anos da sua criação e de que
é bispo diocesano D. José Queirós, natural de Soalhães,
Marco de Canaveses. Queremos repartir, com igual
generosidade, a nossa renúncia quaresmal com a diocese de Erbil, no Iraque, para ajudar os refugiados, vindos
de Mossul e da Planície de Nínive, que ali se acolheram para fugir da guerra. O bispo desta diocese D. Bashar
Warda, que esteve recentemente no Porto para fazer ouvir o clamor do seu povo, recebeu desde 2014 na sua
diocese mais de 120.000 refugiados.
A Quaresma é, assim, tempo propício para mergulhar nas dores do mundo e para aí levarmos o bálsamo da
nossa presença e a bênção da nossa generosidade."
António Francisco, Bispo de Porto
Extrato da Homilia de 4ª feira de Cinzas

Avisos Inter Paroquiais:
Peregrinação Diocesana a Fátima - Dia 9 de Setembro
No próximo dia 9 de Setembro, o nosso Bispo convida toda a Diocese do Porto a Visitar a Mãe! 9 de
Setembro, porque é o Dia da Dedicação da Catedral do Porto, ou seja, é o Dia da Diocese. É um sábado. Gostava de mobilizar a nossa Comunidade. Nas próximas semanas darei mais indicações. Já
tenho reservados 14 autocarros (para as 3 comunidades). Como sempre, conto convosco)!

Sexta-feira dia 10 de Março, às 21h00 no salão paroquial reunião de catequistas. Apelo à presença de
todos.

Domingo dia 12 de Março pelas 10h30 na Eucaristia, temos Promessas dos Escuteiros.
Domingo dia 12 de Março, às 15h00 Oração da Tarde (Via Sacra), da responsabilidade das crianças,
pais e catequistas do 3º, 4º, 5º e 6º ano da nossa catequese e Grupo Coral.

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras de reparação da
Igreja.

⇒

A Zeladora da Sagrada Família da rua do Horizonte e Carvoeiras, entregou-me a quantia de 320€,
referentes ao ano de 2016. A ela, muito obrigado.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Tivemos uma oferta de 50€ de um anónimo. Até ao momento, temos
um total de 12.134,91€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•
•
•
•

Via Sacra ao Domingo na Igreja pelas 15h, a cargo dos seguintes grupos Paroquiais:
Domingo 5 de Março: Ministros da Comunhão, leitores e Grupo Coral
Domingo 12 de Março: Catequese de Infância (do 3° ao 6°ano) e Grupo Coral
Domingo 19 de Março: Escuteiros e Grupo Coral
Domingo 26 de Março: Catequese da Adolescência (do 7° ao 10°ano) e Grupo Coral
30 de Março das 17h às 20h na Capela de S. Bartolomeu - Confissões
9 de Abril - Domingo de Ramos
11 de Abril - Terça-feira da Semana Santa - Via Sacra Pública (da Capela de S. Bartolomeu para a
Igreja)
13, 14 e 15 de Abril - Tríduo Pascal
16 de Abril - Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

⇒

Para assinalarmos o Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, estamos a organizar a Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, pelas 3 Comunidades Paroquiais (de 1 a
31). Quero com isto consagrar as nossas Comunidades à Nossa Senhora. Gostava que em cada família fosse feito um quadrado de 10 por 10 , com linha nº20 de cor branca, e o desenho à escolha. Gostava que entregassem o mesmo, até ao fim do mês de Março, a saber:
S. Cristóvão do Muro - Carla e Rosa, do nosso coro Paroquial;
S. Romão Do Coronado - Dulce Faria, nossa Catequista;
S. Mamede do Coronado - Celeste Moreira, uma das zeladoras da nossa Igreja.
Estas rosetas serão unidas umas às outras e com elas faremos um manto que cobrirá Nossa Senhora.
Estamos assim simbolicamente unidos à Mãe!

⇒

⇒No próximo sábado, dia 11, pelas 9.30h, há reunião do Secretariado Vicarial da Catequese, em
Fornelo.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

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

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

⇒

próximo dia 12 de Março uma aula de Zumba nas Antigas Instalações da Pesafil das 10:30 às
11:30H. A entrada terá um custo de 3 Danças e os participantes terão direito a uma surpresa. A
comissão agradece desde já a participação de todos.
Divino Espírito Santo 2017: Ainda temos os seguintes andores disponíveis para assear e pegar: S. Amaro, S. Saúde, S. Teresinha, S. Bom Sucesso, S. Roque e S. Marçal. Temos também
os Andores de S. Rita e S. Luzia disponíveis para pegar. Os interessados devem vir falar comigo.

