Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 5

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Virgílio Ferreira Barbosa; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 6

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Natalício José da Silva Teixeira; Almas de Purgatório; Ação de
Graças a Santa Rita

Sexta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Mamede

Natividade da Virgem Santa Maria (Festa)

Sábado
Dia 9

Peregrinação Diocesana a Fátima.
Neste dia não há Eucaristias
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XXII Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 22º Domingo do Tempo Comum convida
-nos a descobrir a “loucura da cruz”: o acesso a essa
vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 10

passa pelo caminho do amor e do dom da vida

9.15h
Igreja Muro

Em seguida, romagem ao cemitério onde lembramos todos os Murenses falecidos no mês de Agosto

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Manuel Azevedo Ramos e Família; Maria Angelina da Silva Moreira
da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Idalina Paiva Oliveira,
marido e filhos; Aniv. Falecimento Serafim Lima da Silva ; Aniv. Falecimento Joaquim Vieira Cardoso e sua família

(cruz).
Na primeira leitura, um profeta de Israel (Jeremias)
descreve a sua experiência de “cruz”. Seduzido por
Jahwéh, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço
de Deus e dos seus projetos. Nesse “caminho”, ele
teve que enfrentar os poderosos e pôr em causa a
lógica do mundo; por isso, conheceu o sofrimento, a

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.

solidão, a perseguição… É essa a experiência de
todos aqueles que acolhem a Palavra de Jahwéh no
seu coração e vivem em coerência com os valores
de Deus.

Atendimento pelo Cartório:
Sábado não há atendimento

A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência de cada dia a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda a existência? Significa, de acordo com Paulo, não nos conformarmos com a lógica do mundo, aprendermos a discernir os
planos de Deus e a viver em consequência.
No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e
êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida (até à morte, se for necessário). Jesus vai percorrer esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante.
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Para meditar esta semana: “É a confiança que nos salvará. Ela nasce do Evangelho e alimentase da oração. Saboreemos e vejamos como é bom o Coração de Jesus (cf. Sl 34,9), e a nossa
confiança e o nosso amor não terão limites.”
Padre Dehon

Julho nas Comunidades
- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Batizados

Batizados

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pedro Henrique Moreira Ferreira
Sarah Filipa da Rocha Ferreira
Mário Henrique Gomes Rocha
Rodrigo da Silva Torres Rodrigues

Óbitos

•
•

Manuel Teixeira

Duarte Moreira da Silva
Rafael Filipe Pinto e Silva
Tomás Filipe Simões Ribeiro
Mafalda Sofia Rodrigues Fragoso
Inês Filipa Barbosa da Cunha
José Tomás da Costa Marques

Adelino Lopes dos Reis

Bodas de Ouro

Óbitos

•

•
•
•
•

Lúcia Oliveira e António Oliveira

- Em São Cristóvão do Muro...
Batizados

•
•

João Rafael Ferreira Rocha
Isabela de Campos Duarte Lourenço

Bodas de Prata

•

Artur Ramos da Silva
Palmira da Silva Castro
Brilhantina da Silva Faria
António Melo Ferreira

Bodas de Prata

•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: Os ofertórios das Eucaristias do segundo fim de semana de Agosto, que reverteram
para as obras da nossa Casa Paroquial de S. José totalizou 536,88€. Obrigado a todos.

⇒ Ofertório: Os ofertórios das Eucaristias do segundo domingo de cada mês revertem pra as
obras da nossa Casa Paroquial de S. José.

⇒ Na próxima quarta-feira dia 6, pelas 21 horas temos reunião de Catequistas no nosso Salão.
⇒ 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.

Raquel Cruz e Filipe Lopes

Rosa Maria e Francisco Costa

Óbitos

•

Paulo da Costa Loureiro

Casamentos

•

Susete Casimiro e António Lousada

⇒

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

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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

⇒ Obras de Reparação da Igreja: O ofertório das Eucaristias do primeiro fim de semana de Agosto que reverteu para as obras totalizou 392,49€. Até ao momento, temos um total de 17.607,34€.
A todos uma palavra de agradecimento.

⇒ Encontro Diocesano de Casais Novos, destinado aos casais que celebraram o seu Matrimónio
Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Informo que irei a Fátima a pé a partir da tarde de dia 10 de setembro até dia 15. Nesta peregrinação levarei comigo as intenções de todas as pessoas das nossas Comunidades: os obrigados, as interrogações, as dúvidas, os anseios, as lágrimas… Como peregrino, quero encontrarme com a Mãe e neste encontro refazer-me como homem e sacerdote, à imagem do Seu Filho
Jesus Cristo! Peço que me tenhais nas vossas orações. Durante esta semana qualquer assunto
urgente será tratado com o Sr. Padre Manuel.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒
⇒

Na terça-feira, dia 5, há Conselho Pastoral Paroquial, pelas 21 horas, no Salão Paroquial.
Na próxima quinta-feira dia 7, pelas 20.30 horas, reunião com todos os catequistas no nosso Salão
Paroquial.

⇒

Ainda há um autocarro que está a meio. Se porventura ainda houver alguém interessado é favor falar
com a menina Isabel até quinta-feira.

nos últimos cinco anos, no próximo dia 24 de Setembro (domingo) pelas 14h30 na Casa Diocesana de Vilar.
Tema do encontro “À prova de fogo”, uma breve reflexão a partir de alguns testemunhos e trabalhos de grupo. O encontro terminará pelas 18h00 com a bênção dos casais pelo Sr. Bispo do
Porto D. António Francisco. Inscrições para este encontro até ao próximo dia 17 de Setembro
(domingo) junto dos elementos da Pastoral da Família desta paróquia.

⇒ Matrículas da Catequese
Informamos que as matrículas para as crianças que este ano vão frequentar pela primeira vez a
nossa catequese paroquial, serão nos sábados 30 de Setembro e 07 de Outubro, das 17h00 às
19h30 no salão paroquial.
Documentação a apresentar: Cédula Cristã, Cartão de Cidadão, fotografia tipo passe e caso não
seja residente nesta paróquia, deverá trazer uma declaração do pároco da area de residência
em como não vê nenhum inconveniente em que a criança faça a sua caminhada catequética
nesta paróquia. Podem-se matricular todas as crianças que completem os seis anos de idade até
dia 31 de Dezembro do corrente ano.

