Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 18

19.00h
Igreja Muro

B. Bartolomeu dos Mártires, Bispo (MO); 7º Dia Manuel António
Oliveira Azevedo (conhecido por Manuel Mota, falecido em Alvarelhos)

Quarta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Manuel Pereira Fernandes

Quinta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Romão

S. Apolinário, Bispo e Mártir (MF); 7º Dia José Paiva Oliveira
(sepultado em Folgosa); Almas de Purgatório

Sexta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Lourenço de Brindes, Presbítero e Doutor da Igreja (MF)

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Nelson Araújo Pires

Sábado
Dia 22
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XV Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum
convida-nos a tomar consciência da impor-

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

tância da Palavra de Deus e da centralidade
que ela deve assumir na vida dos crentes.

1º Aniv. Falecimento Luís Vieira Pereira Damasceno; Ação de Graças
pelos 85 anos de vida de Elias Nogueira e recordamos os familiares
Helena Sousa Tavares e restantes familiares; Manuel Azevedo Ramos e Família; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Augusto Ferreira Ramalho e esposa; Aurélio Sousa Paiva e pais; Carlos
Lages Martins; Alminhas de Fonteleite; Ação de Graças ao Sagrado
Coração de Jesus

A primeira leitura garante-nos que a Palavra
de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos
os caminhos que devemos percorrer e dá-nos

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 23

o ânimo para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

não atue sempre de acordo com os nossos
Martinho Sousa Santos; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e
família; Manuel da Silva Moreira; Alexandrina Fernanda Tavares e
pais; José Joaquim Vieira Moura, irmão e pais; Joaquim Fernando da
Silva Cardoso e família; Aniv. José Ferraz, filho e família; Aniv. Falecimento Maria Arminda Ferreira Carvalho, sogros e cunhada; Aniv.
Falecimento Manuel da Silva Faria e esposa; Aniv. Falecimento Deolinda Manuela Moreira da Silva e pai

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

interesses e critérios.
O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a
Palavra e exorta-nos a ser uma “boa terra”, disponível para escutar as propostas de Jesus, para
as acolher e para deixar que elas deem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Garantenos também que o “Reino” proposto por Jesus será uma realidade imparável, onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus.
A segunda leitura apresenta uma temática (a solidariedade entre o homem e o resto da criação)
que, à primeira vista, não está relacionada com o tema deste domingo – a Palavra de Deus.
Podemos, no entanto, dizer que a Palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver “segundo o Espírito” e para que ele possa construir o “novo céu e a nova terra” com que sonhamos.
In “Dehonianos”
Para meditar esta semana: “Evite desencorajar-se: mantenha ocupações e faça do otimismo a
maneira de viver. Isso restaura a fé em si.”
Lucille Ball

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado
Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

Festas de Santa Eulália 2017: Informo que ainda está disponível a seguinte imagem para enfeitar para a
procissão de Santa Eulália: Mártir S. Sebastião. Os interessados devem dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: O dinheiro do ofertório do passado fim de semana totalizou 458,79€. Tivemos também ofertas de 50€ de um anónimo, de 50€ de Florentino Silva Correia e 100€ de José Pereira. Até
ao momento, temos um total de 17.014,85€. A todos uma palavra de agradecimento.
Nota: Começamos as tão desejadas obras. Conto com a vossa colaboração, como sempre!

⇒

No dia 9 de Setembro, irá ter lugar a Peregrinação Diocesana a Fátima. Gostava que a nossa Paróquia se
fizesse representar com um número muito alargado de pessoas. Para o efeito, foi criado um kit que custa 15
“peregrinações” e inclui a viagem em autocarro, um guião, um cachecol, uma dezena e um autocolante. As
inscrições podem ser feitas junto do Pedro, na sacristia. A marcação dos lugares será pela ordem da inscrição. Convinha aquando da inscrição, que o pagamento fosse efetuado. Conto com a vossa participação!!!

⇒

Paroquial de S. José totalizou 360,74€. A todos, muito obrigado.

⇒

⇒

⇒

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Informo que durante o mês de Agosto não há atendimento. Quem tiver casamentos marcados, batismos marcados e ainda não entregou os documentos referentes ao mês de Agosto e
Setembro, é favor entrega-los durante o mês de Julho. Estou a avisar com tempo, para que depois não haja alguém a dizer que não sabia.

⇒

Na próxima quinta-feira dia 20, pelas 21 horas temos reunião da Conferência Vicentina no Salão Paroquial.
O Grupo Paroquial Jovens Unidos irá em Peregrinação a Balasar, à Santa Alexandrina, como nos anos anteriores. A saída é às 2h da madrugada, no dia 23 de Julho, Domingo, do Largo da Imaculada Conceição, em Mendões, para irmos a Eucaristia das 7h. Quem desejar participar que informe algum elemento do grupo ou que
esteja no largo à 1h45. Relembramos que é necessário ter transporte para regressar ou que nos avisem.

⇒

Comissão de Festas de S. Martinho da Biqueira - Passo a nomear os elementos da Comissão de Festas
2017, aos quias desde já agradeço a disponibilidade:
Padre Rui Miguel da Mota Alves; Manuel Aldino Ramos da Costa; Maria de Fátima Martins Barros; Vítor Manuel Assunção e Sá; Hélder Filipe Silva Ramos; Moisés Manuel Sousa Silva; Ângela Maria Sousa Teixeira; Elsa
Filipa Maia Mendes; Miguel Alexandre Dias Sousa; José Carlos Moreira Freitas; Carmelita Conceição Silva
Alves; Manuel José Tavares da Silva; Graça Maria Nogueira da Costa; Joaquim Martins Oliveira; Albina da
Silva Moreira Oliveira; Pedro Filipe Costa da Silva; Carina Isabel Costa da Silva e Carla Assunção Sousa e
Silva.
- Sardinhada com música ao vivo a realizar-se na Biqueira, Sábado dia 22 de Julho a partir das 19 horas. O
espaço de refeição será coberto para que os visitantes estejam protegidos caso as temperaturas sejam menos
amenas.

⇒

Na quarta-feira dia 26 de Julho, pelas 21 horas, temos reunião do Conselho Pastoral Paroquial no nosso Salão. Pedia a todos os grupos paroquiais que reunissem e avaliassem o Ano Pastoral, para nesse encontro
fazermos a avaliação do mesmo. Peço a colaboração empenhada de todos para continuarmos a construir uma
Comunidade à imagem de Jesus Cristo!

No dia 9 de Setembro, irá ter lugar a Peregrinação Diocesana a Fátima. Gostava que a nossa Paróquia se
fizesse representar com um número muito alargado de pessoas. Para o efeito, foi criado um kit que custa 15
“peregrinações” e inclui a viagem em autocarro, um guião, um cachecol, uma dezena e um autocolante. As
inscrições podem ser feitas junto da D. Isabel, na sacristia. A marcação dos lugares será pela ordem da inscrição. Convinha aquando da inscrição, que o pagamento fosse efetuado. Conto com a vossa participação!!!

Na próxima quinta feira, dia 20, pelas 21 horas temos reunião com todos os catequistas para preparar o próximo ano catequético. Esta reunião realiza-se no Centro Social e Paroquial de São Mamede do Coronado.

⇒
⇒

Na quarta-feira dia 19 de Julho, pelas 21 horas, temos reunião do Conselho Pastoral Paroquial no nosso
Salão. Pedia a todos os grupos paroquiais que reunissem e avaliassem o Ano Pastoral, para nesse encontro
fazermos a avaliação do mesmo. Peço a colaboração empenhada de todos para continuarmos a construir
uma Comunidade à imagem de Jesus Cristo!

Na segunda feira dia 17 de Julho, pelas 21h, na nossa igreja , vamos dar continuidade aos encontros de reflexão sobre a Bíblia: Mateus 13, 24 a 43. Todos aqueles que queiram participar estão convidados a aparecer e
trazer a Bíblia.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana que reverteu para as obras da nossa Casa

⇒

O secretariado da catequese pede para avisar que as inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à
catequese serão feitas no salão paroquial, na sala do secretariado, nos dias 16 e 23 de Setembro (sábado)
das 16:30 às 18:00 horas e nos dias 17 e 24 de Setembro (domingo) no final da Eucaristia. As inscrições serão
para todas as crianças que completam 6 anos de idade até ao dia 31 de Dezembro de 2017. No entanto, chamamos à atenção dos pais, que existe a possibilidade das crianças que nasceram a partir de 15 de Setembro
não entrarem para a escola, assim sendo, deixamos ao critério dos encarregados de educação a sua matrícula
na catequese. Devem trazer o cartão de cidadão, morada completa, contactos pessoais e, caso sejam de
outras paróquias, devem trazer também uma autorização do respetivo pároco e comprovativo de batismo.

⇒

No dia 9 de Setembro, irá ter lugar a Peregrinação Diocesana a Fátima. Gostava que a nossa Paróquia se
fizesse representar com um número muito alargado de pessoas. Para o efeito, foi criado um kit que custa 15
“peregrinações” e inclui a viagem em autocarro, um guião, um cachecol, uma dezena e um autocolante. As
inscrições podem ser feitas junto da D. Ana Rosa, na sacristia. A marcação dos lugares será pela ordem da
inscrição. Convinha aquando da inscrição, que o pagamento fosse efetuado. Conto com a vossa participação!!!

Domingo dia 23 de Julho, às 15h00 nas instalações da ASCOR, Eucaristia dos Avós. Numa organização conjunta das pastorais familiares de São Romão, São Mamede e Muro. Convidamos as
três comunidades a estarem presentes nomeadamente todos aqueles e aquelas que já são avós.
Nesta Eucaristia estarão presentes os utentes da Ascor, do Muro de Abrigo, Centro Social e
Paroquial de São Mamede e utentes do Lar Quinta Do Vau. No final da Eucaristia são todos convidados a comer uma fatia do bolo dos avós.

APRENDEI DE MIM QUE SOU HUMILDE
Os escribas carregam os ombros e as consciências com pesos excessivos, codificam a esperança, idolatram a
lei. Condenam a vida. Mas a lei de Jesus é simples; por isso, só os simples a compreendem. Trata-se daquela
lei que todos, até os mais pequenos, entendem: o amor simples, exigente e sem disfarce... Amor pelo outro,
com o outro, jugo feliz, feito cônjuge em suportar juntos o caminho da vida. Esse é o amor que Jesus ensina.
Esse amor alivia e liberta! Aprende-se aprendendo o seu coração, o seu modo de amar, numa atitude de
bênção e louvor que se torna ação de graças, estilo de vida, modo de relação, na humildade. Humildade que
nasce do húmus, da terra, donde nasce também o homem e, quando feliz, também o humor: aquela verdadeira
alegria trazida por Cristo que se fez pequeno para nos salvar.

