Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 12

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Cristina Maria de Sousa e Silva Ribeiro

Quinta
Dia 14

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

Sexta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 16

INTENÇÕES
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XXIII Domingo do Tempo Comum

17.00h
Igreja Muro
A liturgia deste domingo sugere-nos uma
18.15h
Igreja S. Mamede

reflexão sobre a nossa responsabilidade
face aos irmãos que nos rodeiam. Afirma,

19.30h
Igreja S. Romão

Domingo
Dia 17

30º Dia José Pereira de Amorim; Maria das Dores Fernandes e marido; Manuel Azevedo Ramos e família; Palmira Pires da Silva; Luís
Vieira Pereira Damasceno e família; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Aniv. Falecimento Branca Rodrigues de Sousa,
marido, filho e família; Aniv. Falecimento Arlindo Moreira da Silva e
esposa; Aniv. Maria Augusta Ramos Oliveira e marido; Almas de
Purgatório; Ação de Graças a Santa Eulália

claramente, que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida
e a felicidade de um irmão e que todos
somos responsáveis uns pelos outros.
A primeira leitura fala-nos do profeta

8.00h
Igreja S. Mamede

como uma “sentinela”, que Deus colocou

9.15h
Igreja Muro

projetos de Deus e à realidade do mundo,

10.30h
Capela S. Bartolomeu

a vigiar a cidade dos homens. Atento aos
o profeta apercebe-se daquilo que está a
30º Dia Ângelo Filipe da Silva Teixeira (Trenke); 1º Aniv. Falecimento
José Joaquim Alves Oliveira; Maria Angelina da Silva Moreira da
Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; António Pinto, esposa e
pais; José Manuel da Costa Ribeiro; Armando Farpa e Cunhados;
Joaquim Monteiro Ramos, pais e irmãos; João Monteiro Peixoto e
filho; Júlia Cândida Dias e família; Maria Sofia Ferreira da Cunha;
Manuel António da Silva Ferreira; Graciosa Maia Sanches e marido;
Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Aniv. Martinho Eduardo, pai
e família; Alminhas de Fonteleite

subverter os planos de Deus e a impedir
a felicidade dos homens. Como sentinela
responsável alerta, então, a comunidade para os perigos que a ameaçam.
O Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus
erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que o caminho
correto para atingir esse objetivo não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou, mas pelo
diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intervenção resulta do amor.
Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Roma (e de todos os lugares e tempos) a colocar no cen-
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tro da existência cristã o mandamento do amor. Trata-se de uma “dívida” que temos para com todos os
nossos irmãos, e que nunca estará completamente saldada.

In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “Nosso Senhor não quis fazer tudo por si próprio para a salvação do
mundo. Deixou-nos o cuidado de lhe testemunhar o nosso amor trabalhando para a sua Igreja,
para os seus irmãos.”
Padre Dehon

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

- Em São Romão do Coronado…

Batizados

Batizados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rita Moutinho Gil
Dinis Filipe Bessa Santos
Leonardo Moreira Costa Lima
Maria Inês Ferreira Silva
David José Ramos Maia
Francisca Carolina dos Santos Figueiredo
Santiago Filipe Rosas da Silva
Rafaela Mendes Correia
Mara Cerqueira Tiago

Óbitos

•

António Ramos Vieira

Bodas de Prata

•

Manuela Duarte e José Duarte

- Em São Cristóvão do Muro...
Batizados

•
•
•
•
•

Rafael Rodrigues dos Santos Dias
Lunna García da Costa
Lia García da Costa
Beatriz Borges Mota
Eva Marques Duarte

•

•
•
•
•
•

•

Reunião da Conferência Vicentina próxima terça feira dia 12 pelas 21 horas.
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.

Matilde Dias Miranda
Dilan Miguel Gomes Pedregal
Afonso Rodrigues Maia
Francisco Miguel Lamelas Pinheiro

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

André Guedes Ribeiro

⇒

Obras de Reparação da Igreja: O grupo de amigos que se juntaram para enfeitar o Andor S. João Paulo II
para a Procissão da Santa Eulália entregou-me 50€. Até ao momento, temos um total de 17.657,34€. A todos
uma palavra de agradecimento.

⇒

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.

Beatriz Ferreira da Silva
Cátia Ferreira e Vítor Moreira
Joana Rocha e José Santos
Ângelo Filipe da Silva Teixeira
José Pereira de Amorim
José Augusto da Silva Marques
Graciano Augusto de Sousa e Cunha
Joaquim Mário Moreira Torres

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Manuela Duarte e José Duarte (África do Sul)

60 anos de casamento
Fernanda Oliveira e Joaquim Morgado

⇒

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.

⇒

A Muro de Abrigo convida toda a Comunidade a participar na Caminhada Solidária que se realizará no
próximo dia 24 de Setembro pelas 9.30. O ponto de partida e chegada será no Campinho. A Inscrição
tem o valor de 5 passos e reverte a favor da Muro de Abrigo.
Pontos de venda: Muro de Abrigo, qualquer elemento da Direção ou Junta de Freguesia do Muro.

Encontro Diocesano de Casais Novos, destinado aos casais que celebraram o seu Matrimónio 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

No final das Eucaristias, do fim-de-semana de 16 e 17 de Setembro, os jovens que pertencem ao Grupo
Missionário das Paróquias da Vila do Coronado estarão a vender o Guião Missionário para o mês de
Outubro. O preço é 1€ e a receita será para os Missionários da Consolata.

Luciana Sousa e Filipe Dias

⇒

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 encontrar-me 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.

Maria Martins e Adriano Silva

Casamentos

•

⇒
⇒

Luís Miguel Castro Silva

Bodas de Prata

Virgílio Ferreira Barbosa

Ofertório: Os ofertórios das Eucaristias deste fim de semana revertem pra as obras da nossa Casa Paroquial
de S. José.

Lara Filipa Ribeiro Moreira

Óbitos

Emília Maia e Humberto Macedo

Óbitos

•

•
•

⇒

Joana Grade Delest Silva

Casamentos

•
•

Bodas de Prata

Lara Filipe Mendes Andrade

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Bênção dos estudantes: É uma iniciativa conjunta da Pastoral da Família de São Cristóvão do
Muro, São Mamede do Coronado e São Romão do Coronado e tem lugar no dia 16 de Setembro
no recinto da capela de S. Pantaleão. Começamos às 19h com um jantar partilhado entre todos ,e
às 20:30 damos início à vigília. Esta vigília é destinada aos estudantes a partir do 10º ano.

