Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 9

19.00h
Igreja Muro

7º Dia José da Silva Arantes

Quarta
Dia 10

19.00
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 11

8.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Falecimento Manuel Moreira Marques; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 12

19.00
Igreja S. Mamede

B. Joana de Portugal, Virgem; S. Nereu e S. Aquileu, Mártires; S.
Pancrácio, Mártir (MF)

8.00h
Igreja S. Romão

Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças pelos
25 anos de matrimónio de Alberto Silva e Emília Castro

O 4º Domingo da Páscoa é considerado o

10.30h
Igreja S. Romão

Profissão de Fé

“Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a

Sábado
Dia 13

Domingo
Dia 14
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4º Domingo da Páscoa

liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capí-

17.00h
Igreja Muro

tulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus

18.15h
Igreja S. Mamede

este o tema central que a Palavra de Deus põe

08.00h
Igreja S. Mamede

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”,

9.15h
Igreja Muro

nio da escravidão e levá-lo ao encontro das pasta-

10.30h
Capela S. Bartolomeu

é apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto,
hoje à nossa reflexão.
cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domígens verdejantes onde há vida em plenitude (ao
contrário dos falsos pastores, cujo objetivo é só

Martinho Sousa Santos; Manuel Azevedo Ramos e família; Armando
Farpa, mãe e Avós; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Joaquim Monteiro Ramos e pais; Edite da Conceição Gonçalves
da Rocha; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha; Aniv. Natalício
Manuel Francisco de Sousa, esposa e genros; Ação de Graças a
Nossa Senhora de Fátima

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h 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.

aproveitar-se do rebanho em benefício próprio).
Jesus vai cumprir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, individualidade e
liberdade das ovelhas.
A segunda leitura apresenta-nos também Cristo
como “o Pastor” que guarda e conduz as suas ovelhas. O catequista que escreve este texto insiste, sobretudo, em que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No contexto concreto em que a leitura nos coloca,
seguir “o Pastor” é responder à injustiça com o amor, ao mal com o bem.
A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o percurso que Cristo, “o Pastor”, desafia os homens a
percorrer: é preciso converter-se (isto é, deixar os esquemas de escravidão), ser batizado (isto é, aderir a
Jesus e segui-l’O) e receber o Espírito Santo (acolher no coração a vida de Deus e deixar-se recriar, vivificar e transformar por ela).
In “Dehonianos”

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

Para meditar esta semana: “No fundo de cada alma há tesouros escondidos que somente o
amor permite descobrir.”
Édouard Rod

Abril nas Comunidades
- Em São Cristóvão do Muro...

- Em São Romão do Coronado…

Batizados

Batizados

•

Lara Sofia Sousa Cruz

•

•

Matilde Maia Pinho

Bodas de Ouro

Tiago Vieira Tavares

Casamentos

•

•

Bodas de Prata

Ana Carvalho e Nuno Ferreira

Bodas de Ouro

•

•

Lucinda Alves e Carlos Martins

Elisabete Jesus e Vítor Manuel

•

Óbitos
David António de Sousa Cerqueira

⇒
⇒

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

⇒
•

Itinerário da Imagem peregrina do dia 7 ao dia 12 de Maio:

•

•

Manuel Fernando Paiva de Sousa

•

•

Tiago Fontes Silva

Óbitos

Dia 10 (Quarta-feira) – Rua das Furnas casa da Dª Paula Rosas, Rua do Cabrito, Rua General Humberto
Delgado, Rua da Ascensão até casa Dª Adalgisa Dias;

•
•
⇒
⇒
⇒
•

•

Fernando Leites de Azevedo

•

•

Rodrigo Ramos Duarte

•

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

Dia 7 (Domingo) – Travessa Santa Eulália casa Dª Rosa Araújo, Rua do Horizonte, Rua da Fontiela, Rua
Vasco da Gama, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua Alves Redol até à casa Dª Cláudia Moreira;

Dia 9 (Terça-feira) – Rua do Município casa Sr. Armindo Almeida, Rua Vale Maior, Rua do Lidador, Rua do
Cabrito, Rua das Furnas até casa da Dª Paula Rosas;

- Em São Mamede do Coronado...
Batizados

Ofertório: Os ofertórios das Eucaristias deste fim de semana revertem pra as obras de reparação da Igreja
devido à queda do raio.

Dia 8 (Segunda-feira) – Rua Alves Redol casa Dª Cláudia Moreira, Rua da Bela Vista, Rua Luís de Camões,
Rua da Vitória, Rua da Ascensão, Largo do Seixinho, Rua do Município até casa Sr. Armindo Almeida;

•

Maria Gonçalves e Domingos Sousa

Óbitos

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Dia 11 (Quinta-feira) – Rua da Ascensão casa Dª Adalgisa Dias, Rua da Profitela, Rua da Portela até Capela
S. Bartolomeu;
Dia 12 (Sexta-feira) – Recitação do terço na Capela S. Bartolomeu pelas 21H00;
Quinta-feira dia 11 de Maio, na Igreja Paroquial das 18h00 às 19h30 confissões para as crianças da
Profissão de Fé e seus pais.
Sábado 13 de Maio, não temos catequese.
Programa dia 13 de Maio:
8h00 na Igreja Paroquial, Eucaristia pelo povo da nossa paróquia vivos e defuntos e em honra de Nossa Senhora de Fátima.
10h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia de Festa das 30 Crianças que este ano fazem a sua Profissão de Fé da
Comunhão Solene.
16h00 Majestosa Procissão em Honra de Nossa Senhora de Fátima, com saída da nossa Igreja Paroquial e
com o percurso habitual.

⇒

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

A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, informa que ainda são necessárias pessoas
para pegar nos estandartes.
As pessoas interessadas 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. Pedese às pessoas que queiram ofertar bolos, doces, salgados para serem vendidos também o podem fazer. Desde já o nosso agradecimento.

⇒ Terá lugar no dia 11 de Junho, Domingo da Santíssima Trindade, o dia Diocesano da Família, no qual homenageamos os casais que ao longo deste ano perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de vida matrimonial e que por isso
receberão uma bênção personalizada do Senhor Bispo.
Esta Celebração terá lugar no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, pelas 15h30 e será presidida
pelo Senhor Bispo D. António Francisco dos Santos.
Teremos autocarro disponível para quem estiver interessado, preço por pessoa 5,00 euros.
Inscrições junto dos elementos da Pastoral da Família da nossa paróquia até 14 de Maio.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: Os ofertórios das Eucaristias do 2º domingo de cada mês revertem para as obras da nossa Casa
Paroquial de S. José.

⇒

O grupo paroquial jovens unidos e a comissão de festas em honra do Divino Espírito Santo 2017 vai realizar a
8.ª edição do karaoke, no salão paroquial São José. As eliminatórias serão nos dias 6 de maio às 21h e 20 de
maio às 21h30, e a final no dia 27 de maio às 21h. Os 3 primeiros classificados irão atuar no sábado, dia 3 de
junho, nas festas do Divino Espírito Santo. As inscrições podem ser feitas junto do Vítor Correia e Ricardo
Santos. A entrada são 3 musicas.

⇒

⇒

"No próximo dia 11 de Junho, é o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA e vamos, neste dia, homenagear os casais
que, ao longo do ano 2017, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de vida matrimonial. Este evento é organizado a
nível da diocese do Porto e este ano terá lugar no Centro de Desportos e Congressos em Matosinhos. Este
encontro consiste na celebração de uma Eucaristia presidida pelo nosso Bispo D. António Francisco Santos e
na qual será entregue pelas mãos do Sr. Bispo um diploma de presença.
Os casais que estiverem interessados podem fazer a sua inscrição até ao dia 21 de Maio no final das Eucaristias, na sacristia. Qualquer outro esclarecimento poderá ser dado no momento da inscrição.
Divino Espírito Santo 2017: Ainda temos o seguinte andor disponível para pegar: S. Marçal. Os interessados
devem vir falar comigo. Se alguém quiser pegar em bandeiras é favor falar com o Vítor Correia.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Até ao momento, temos um total de 13.799,26€. A todos uma palavra de
agradecimento.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Neste domingo, dia 7, celebramos o Domingo do Bom Pastor. Estamos todos convidados a rezar
pelas Vocações.

