Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 25

20.00h
Igreja Muro

Ação de Graças ao nosso Padroeiro São Cristóvão; 1º Aniv. Camila
Dias da Silva

Quarta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Valentina da Silva Moreira Ferreira; 3º Aniv. Falecimento
Guilherme da Silva Ramos

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

21.00h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a S. Pantaleão; por todos os festeiros já falecidos;
30º Dia António Vinhas da Costa; 30º Dia Júlio Filomeno Gonçalves
Martins; 4º Aniv. Fal. Joaquim Silva Arantes

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Tarsília da Costa Ferreira (falecida na Maia)

18.15h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças pelos 50 anos de matrimónio de Lúcia Araújo Oliveira e António Paiva Oliveira

nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericór-

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e Família; Joaquim Mário Moreira Lagoa;
Maria da Silva Paiva, marido e filhos; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

mas a sua integração na comunidade do “Reino”; e

Quinta
Dia 27

Sexta
Dia 28

Sábado
Dia 29
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XVI Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 16º Domingo do Tempo Comum convidadia, a quem não interessa a marginalização do pecador,
convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa “lógica” de
Deus, deixando que ela marque o olhar que lançamos

20.30h
Capela S. Pantaleão

sobre o mundo e sobre os homens.

8.00h
Igreja S. Mamede

sua força e omnipotência, é indulgente e misericordioso

A primeira leitura fala-nos de um Deus que, apesar da
para com os homens – mesmo quando eles praticam o

9.00h
Igreja Muro
Domingo
Dia 30

10.30h
Capela S. Bartolomeu

11.15h
Capela S. Pantaleão

Profissão de Fé; Ação de Graças pelos 25 anos de matrimónio de
Rosa Maria Moreira de Oliveira e Francisco Assunção Ribeiro da
Costa

mal. Agindo dessa forma, Deus convida os seus filhos a

30º Dia Adriano Alberto Naldinho; Maria Angelina da Silva Moreira da
Cunha e família; António Pinto, esposa e pais; José Manuel da Costa
Ribeiro; Guilherme Silva Ramos; António Cerqueira da Silva; Isaura
Moreira Torres, marido e filhos; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa, pais e sogros; Aniv. Natalício Martinho Sousa Santos

ricordioso e tão indulgente como o coração de Deus.

Ação de Graças a S. Pantaleão

bons e maus – encontram a possibilidade de crescer,

serem “humanos”, isto é, a terem um coração tão miseO Evangelho garante a presença irreversível no mundo
do “Reino de Deus”. Esse “Reino” não é um clube exclusivo de “bons” e de “santos”: nele todos os homens –
de amadurecer as suas escolhas, de serem tocados
pela graça, até ao momento final da opção definitiva.

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.

A segunda leitura sublinha, doutra forma, a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma que o Espírito Santo

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.

In “Dehonianos”
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– dom de Deus – vem em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no caminho para a vida plena.

Para meditar esta semana: “Mãos à obra! Face à angústia atual, para os homens sem fé, sem
valentia, sem generosidade, só resta o desencorajamento, o pessimismo. Para os valentes, os
corações nobres, os apóstolos, é a ação que se impõe.”
Padre Dehon

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

⇒ Obras de Reparação da Igreja: Tivemos oferta de 200€ de um anónimo. Até ao momento, temos um total de 17.214,85€. 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!!!

⇒ Na quarta-feira dia 26 de Julho, pelas 21 horas, temos reunião do Conselho Pastoral Paroquial
no nosso Salão. É importante a presença de todos.

⇒ 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

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ Festas em Honra de S. Cristóvão e S. Pantaleão
Dia 25 de Julho - Missa às 20.00h na Igreja, seguida de Procissão com o itinerário habitual;
Dia 27 de Julho - Missa às 21.00h na Capela de S. Pantaleão;
Dia 29 de Julho - Confissões na Igreja às 10.00h, para as crianças e pais da Profissão de Fé;
Missa às 20.30h na Capela de S. Pantaleão;
Dia 30 de Julho - 8.30h, pequeno almoço com as crianças da Profissão de Fé; 9.00, Profissão
de Fé na Igreja; 11.15h missa na Capela de S. Pantaleão; 17.00h Procissão com o itinerário
habitual.
Nota: Durante a semana, as crianças da Profissão de Fé têm ensaio na Igreja às 19.00h, exceto
na terça feira.

⇒ 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!!!

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 entregá-los no decorrer desta semana. Estou a avisar com tempo, para que
depois não haja alguém a dizer que não sabia.

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!!!

Vaticano: Papa Francisco doou 25 mil euros à Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura
«Um gesto sem precedentes» - afirma a FAO
Roma, 21 jul 2017 (Ecclesia) – O Papa Francisco fez uma doação
simbólica de 25 mil euros para ajudar as populações da África
oriental à FAO, a agência da Organização das Nações Unidas
(ONU) para a Alimentação e a Agricultura.
“Um gesto sem precedentes”, é a forma como a FAO anunciou
hoje o donativo do Papa Francisco, considerando que “fez da
solidariedade” um tema importante do seu pontificado.
“Uma contribuição simbólica para um programa da FAO que fornece sementes às famílias rurais em áreas afetadas pelos efeitos
combinados de conflitos e secas", referiu o Papa Francisco, numa
carta ao diretor-geral do organismo, José Graziano da Silva, através do observador permanente da Santa Sé, monsenhor Fernando Chica Arellano.
A agência da ONU recorda que que na África Oriental, pelo menos, 22 milhões de pessoas não têm o suficiente para alimentarse.
A organização para a Alimentação e a Agricultura alerta que
“cerca de 6 milhões de pessoas” lutam para “encontrar comida suficiente todos os dias” no Sudão do Sul, mesmo com
um “aumento significativo” da resposta humanitária, após a situação de fome declarada em algumas partes do país em
fevereiro.
Noutros cinco países – Somália, Etiópia, Quénia, Tanzânia e Uganda – “cerca de 16 milhões de moradores” precisam
de assistência humanitária, informa também a agência, sobre o que representa um “aumento de cerca de 30%”, desde
o final de 2016.
De recordar que esta doação do Papa argentino já tinha sido anunciada na sua mensagem à 40.ª Assembleia Geral da
FAO, a 3 de julho, em Roma.
“Inspirado também pelo desejo de encorajar os governos”, acrescentou o observador permanente da Santa Sé.
O Papa vai visitar a sede da FAO no próximo dia 16 de outubro, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, que este
ano se propõe refletir sobre o tema ‘Mudar o futuro da migração. Investir na segurança alimentar e no desenvolvimento
rural’, anunciou o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, na referida assembleia do organismo da
ONU.

