Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 4

Não há missa

Quarta
Dia 5

Não há missa

Quinta
Dia 6

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 7

8.00h
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 8

INTENÇÕES

Aniv. Manuel da Silva Mamede e esposa; Almas de Purgatório
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17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Maria Eugénia da Silva Cavadas

18.15h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria de Fátima da Silva Martins; 7º Dia António Sousa Maia
(falecido na África do Sul)

5º Domingo da Quaresma
Neste 5º Domingo da Quaresma,
a liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a comunicação de

19.30h
Igreja S. Romão

uma vida que ultrapassa definiti-

1º Aniv. Falecimento Alberta de Sousa e Silva, Genros e filho; 1º
Aniv. Falecimento Alípio de Azevedo Brás; Manuel Azevedo Ramos e
família; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Aniv. Natalício Arménio
Carneiro de Sá

vamente a vida biológica: é a vida
definitiva que supera a morte.
Na primeira leitura, Jahwéh ofere-

9.00h
Igreja Muro
Domingo
Dia 9

ce ao seu Povo exilado, desesperado e sem futuro (condenado à

10.30h
Igreja S. Mamede

morte) uma vida nova. Essa vida
vem pelo Espírito, que irá recriar o

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha; Martinho Sousa
Santos; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Arnaldo
Rodrigues Machado e esposa; Manuel Joaquim Vieira Cardoso e
família; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Aniv. Falecimento
Rosa da Silva Leite, marido e genros; Aniv. Falecimento Maria Moreira dos santos e marido; Aniv. Natalício, Maria Rosa Silva Maia

coração do Povo e inseri-lo numa
dinâmica de obediência a Deus e
de amor aos irmãos.
O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida definitiva.
Ser “amigo” de Jesus e aderir à sua proposta (fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos
irmãos) é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte física; mas não

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana o atendimento será na quinta-feira das 16.00h às 19.00 na residência Paroquial de S. Romão
do Coronado. Nos outros dias estarei em confissões.
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.

estão mortos: vivem para sempre em Deus.
A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do seu Batismo, optaram por Cristo e pela vida nova que
Ele veio oferecer. Convida-os, portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as obras de Deus e a
viverem “segundo o Espírito”.
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Para meditar esta semana: “O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo.”
Helen Keller

Vaticano: Papa diz que congresso sobre Lutero seria «impensável» há poucos anos
Iniciativa ecuménica promovida pelo Comité Pontifício das Ciências Históricas
Cidade do Vaticano, 31 mar 2017 (Ecclesia) - O Papa
disse hoje no Vaticano que a realização de um congresso sobre a figura de Lutero promovida por uma instituição da Santa Sé seria algo “impensável” há pouco tempo.
“Falar de Lutero, católicos e protestantes juntos, por
iniciativa de um organismo da Santa Sé: tocamos verdadeiramente os frutos da ação do Espírito Santo, que
ultrapassa qualquer barreira e transforma os conflitos
em ocasião de crescimento na comunhão”, declarou.
Francisco falava aos participantes numa iniciativa ecuménica promovida pelo Comité Pontifício das Ciências
Históricas (Santa Sé), mostrando-se reconhecido pela
possibilidade de levar por diante um congresso internacional no 5.º centenário da reforma luterana.
O evento, que se concluiu hoje, teve como tema ‘Lutero, 500 anos depois. Uma releitura da reforma luterana no seu contexto histórico eclesial’.
O Papa Francisco convidou católicos e luteranos a superar um “clima de desconfiança recíproca” do
passado e a aprofundar com seriedade as questões que se levantam no diálogo teológico entre Igrejas
cristãs.
“50 anos depois do diálogo ecuménico entre católicos e protestantes, é possível levar a cabo uma purificação da memória”, assinalou.
A intervenção sublinhou a necessidade de superar “preconceitos”, promovendo uma atitude de “perdão”,
de “reconciliação e de unidade”.
O Papa realizou uma viagem ecuménica à Suécia, entre 31 de outubro e 1 de novembro de 2016, pela
comemoração católico-luterana dos 500 anos da reforma protestante, tendo assinado
uma declaração comum com o presidente da Federação Luterana Mundial.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

Estão em pagamento os direitos paroquiais, no horário de atendimento.
Sábado dia 8 de Abril, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia da Celebração do Domingo de Ramos
para todos os grupos da nossa Catequese.
Todas as crianças, jovens, adolescentes, pais e quantos o desejarem devem estar junto à Capela de
Santa Eulália pelas 14h15 com um pequeno ramo de oliveira.

⇒

Domingo dia 7 de Maio, Dia da Mãe, na Eucaristia das 10h30 na Capela de São Bartolomeu faremos a
Bênção das Grávidas.
Para melhor organizar a celebração pedimos a todas as grávidas interessadas que façam a sua inscri
ção até ao próximo dia 16 de Abril, junto dos elementos da Pastoral da Família.

⇒

Para desde já prepararmos a Procissão do próximo dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora de Fátima e
da Profissão de Fé, pedimos a todas as pessoas que queiram ou tenham promessa de pegar ao andor
de Nossa Senhora de Fátima, levar estandartes, pálio e lanternas devem de dar o nome aos elementos
da Comissão de Festas ou através do telemóvel 917741234.
A comissão informa ainda que no dia 13 de Maio, vai ter uma "barraquinha" com venda da regueifinha
da festa e de vinho do porto, para angariação de fundos para a festa mas também para as obras da
nossa Igreja. Pede-se às pessoas que queiram ofertar bolos, doces e salgados para serem vendidos,
também o podem fazer. Desde já o nosso agradecimento.

⇒

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

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Até ao momento, temos um total de 12.994,65€. A todos uma palavra
de agradecimento.

⇒
•
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•

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

Esta narração fala de mim, de ti, da humanidade. Sem o Amigo não há vida e quando
Ele regressa, regressam também à vida as realidades enterradas e deterioradas. A ressurreição é possível pelas lágrimas de Deus! Para Ele não basta partilhar a vida, assumir as alegrias, viver o cansaço diário e as preocupações. Mas para Ele é necessário
assumir também a batalha final, a da morte, apontando o caminho da vitória, o da manhã de Páscoa quando, diante dos nossos túmulos, gritará amorosamente o nosso nome para nos abraçar eternamente. Esta é a alegria do Evangelho!

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒
⇒

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

⇒

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

⇒
⇒

No dia 6 de Abril, quinta feira, pelas 21 horas temos reunião da Conferência Vicentina.

Reunião de Preparação da Visita Pascal 2017

4 de Abril, terça-feira pelas 21.30, no Salão Paroquial.

⇒

No dia 08 de Abril pelas 21 horas, nas Antigas Instalações da Pesafil, a comissão de Festas vai organizar um concerto com a presença da Orquestra Ligeira da Banda de Música de Moreira da Maia, que
certamente nos proporcionará a todos um agradável momento de entretenimento.
Divino Espírito Santo 2017: Ainda temos os seguintes andores disponíveis para pegar: S. Roque e S.
Marçal. Os interessados devem vir falar comigo.

