DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

9.00h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Armindo da Silva Lopes; Fernando Augusto Ferreira
Maia e família; Manuel António da Silva Ferreira; Luciano da Silva Brás e
esposa; Armindo Pinheiro Alves; Paula Isaltina Soares Silva; Ilda Maria da
Silva Areal e marido; Maria Emília Sousa Ramos, marido e irmãos; Alvarinho
Mendonça Ramos, esposa e pais; Amélia da Conceição da Silva Almeida;
Aniv. Natalicio Manuel Moreira da Silva e pais e irmão; Aniv. Falecimento
Beatriz Dias da Costa, marido e filha; Aniv. Falecimento José Ferraz, filho e
família; 2º Aniv. Falecimento Helena Sousa Tavares; 7º Aniv. Maria Oliveira
Araújo ,marido e pais

10.00h
Igreja S. Romão

Natal do Senhor

11.00h
Igreja S. Mamede

Natal do Senhor

16.00h
Igreja Muro

Natal do Senhor

Quarta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Estêvão, Primeiro Mártir (Festa); 7º Dia Maria Rosa de Sousa;
30º Dia Joaquim Maia Ferreira; 1º Aniv. Armindo da Silva Lopes

Quinta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Romão

S. João, Apóstolo e Evangelista (Festa); 7º Dia João Paulo da Silva Barbosa; 30º Dia Arménio Moreira da Silva; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Mamede

Santos Inocentes, Mártires (Festa)

Segunda
24

Terça
Dia 25

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 29

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

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva e familiares;
Alberto Cândido Pereira da Silva; Edite da Conceição Gonçalves da Rocha e
família; Lola da Conceição Mariano, marido e filho; Adelaide Gonçalves Oliveira e marido; Aniv. Manuel José Silva Castro e família; Aniv. Natalício Maria
Natália Sousa Rios; Aniv. Conceição Judite Dias, pai e avós; Aniv. Falecimento Isolina Gonçalves Azevedo e marido

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 30

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Beatriz Ferreira da Silva; Helena Sousa Tavares; Rosa
Monteiro, marido e pais; Guilherme da Silva Ramos; Adriano Alberto Naldinho; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; António Melo Ferreira; Aniv. Falecimento Joaquim Pereira da Silva e família; Aniv. Natalício Laura Silva Santos, marido e filho; Aniv. Natalício Mário Gonçalves Azevedo e esposa

⇒ ATENDIMENTO
Durante o mês de Dezembro, o atendimento será feito pelo Cartório, na residência Paroquial de São Romão, nos
seguintes dias e horários: Quartas-feiras das 17h às 19h; Quintas-feiras das 10h às 12h e como é habitual, aos
sábados das 10 às 12h.
Visitas aos doentes: Durante a próxima semana visitarei os doentes da Paróquia de São Romão do Coronado. Se
porventura houver alguém que queira a minha visita e não a tenha recebido, é favor fazer-me chegar a informação
por alguém que seja responsável pelos mesmos.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com; Publicação: Semanal; Tiragem: 1000 exemplares; Propriedade: Paróquias de: S. Cristóvão do Muro, S. Mamede e S. Romão Coronado

Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 323 - Ano C - De 23 a 30 de Dezembro de 2018

4º Domingo do Advento
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Senhor, Tu vens ao nosso encontro
e nós acendemos esta quarta vela.
Está próxima a noite da grande Luz!
Os nossos passos seguem o rasto luminoso
da visita de Maria, Tua Mãe, à prima Isabel.
Ela, que recebeu o dom mais precioso,
pôs-Se imediatamente a caminho
para Te servir e Te levar aos outros.
Senhor, o exemplo luminoso de Maria,
Estrela da nossa esperança,
nos guie e ilumine, nestes dias,
para levarmos a todos a luz do Teu amor,
e a todos contagiarmos a alegria de Cristo,
para que os nossos familiares e amigos
possam encontrar-Te, Luz da Vida.
Ámen.

Desejo-vos a todos um Santo e Feliz Natal. Muitas vezes nos esquecemos do real
significado do Natal, o nascimento de Jesus! Quando, nos tortuosos caminhos e vielas da vida, neste “vale de lágrimas”, sou um genuíno sorriso de Deus… É NATAL!
Gostava de vos ver no dia de Natal. Venham celebrar a Festa da Família Cristã, que
é o conjunto de todas as famílias da nossa Comunidade Paroquial.
Vosso, Pe. Rui Miguel

“A recordação anual do nascimento do Messias em Belém renova no coração dos crentes a
certeza de que Deus é fiel às suas promessas.”
São João Paulo II

Natal: A sociedade que perdeu «a capacidade de se maravilhar diante dos dons de Deus, das suas
surpresas»
Colaboradores do Vaticano e as suas famílias participaram no encontro de Natal

Cidade do Vaticano, 21 dez 2018 (Ecclesia) – O Papa encontrou-se hoje em Roma com os funcionários da Santa Sé e do
Estado da Cidade do Vaticano para uma cerimónia de felicitações de Natal onde alertou para a cada vez maior perda de
significado desta quadra festiva na sociedade.
Na mensagem que transmitiu esta manhã, aos colaboradores
do Vaticano e às respetivas famílias, Francisco disse que,
apesar de “o Natal ser, por excelência, um momento de júbilo”, atualmente o que se vê são muitas pessoas “preocupadas com tantas coisas que, no final, fazem com
que esta quadra não seja uma festa, ou se é, é muito superficial”.
Avisos Inter Paroquiais:

Para o Papa argentino, as pessoas perderam “a capacidade de se maravilhar diante dos dons de Deus,

•

A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, lança, pelo 16º

das suas surpresas”.

ano consecutivo, a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Uma
ação focada na vivência mais verdadeira dos valores humanos e cristãos da celebração do Natal. É neste espírito que se pretende ajudar as pessoas em situação
de carência. Ampliar o “grito” dos pobres é objetivo da missão da Cáritas: perante
situações de desespero, vividas muitas vezes na solidão e na desilusão, é nossa
missão responder e ser, para todos, uma oportunidade de esperança… As nossas Paróquias, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, vão aderir à
campanha da Cáritas: “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz 2018”. Para
tal, temos à venda na Sacristia velas para serem acesas na Noite de Natal. Cada
vela tem o custo de 1€. Agradeço a participação de todos!

“E, neste caso, diante do maior presente, da maior e nova surpresa que é Jesus”, acrescentou Francisco,

•

No próximo dia 27 de Dezembro, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos,
vamos dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas. É muito importante a presença de todos.

•

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem
marcar casamento para o ano de 2019, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento. O CPM começa a 22 de Fevereiro na Igreja Nova da
Trofa, em São Martinho de Bougado.

que depois convidou as pessoas a pararem um pouco para olhar para a simbologia do presépio.
“Quem é que está feliz no presépio? Nossa Senhora e São José. Muitos podem pensar que isto é fácil,
porque eles são os pais de Jesus. Pelo contrário, não foi fácil para eles”, recordou o Papa, que destacou
ainda “a grande alegria dos pastores” que, depois de “receberem o anúncio dos Anjos, acorreram logo à
gruta” onde estava o Menino Jesus.
“Olhando o presépio, vemos outros tantos personagens que vão adorar o recém-nascido, que representam
as diversas classes da sociedade”, sustentou Francisco, que frisou o chamamento à santidade que brota
do Natal e do presépio.
Uma vocação à qual são chamadas todas as pessoas, incluindo os trabalhadores e funcionários da Santa
Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, apontou o Papa argentino.
“Este já é meu sexto Natal como Bispo de Roma, e confesso que aqui conheci muitos santos e santas.
Geralmente, são pessoas que trabalham sem alarido, com simplicidade e modéstia, mas são homens e
mulheres alegres, devido à serenidade interior que transmitem aos outros. Não tenham medo da santidade, pois ela é o caminho da alegria”, completou Francisco.

