DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 23

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 24

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento Maria Joaquina Pereira; 1º Aniv. Falecimento Almiro
de Oliveira Maia

Quinta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

20.30h
Igreja Muro

Ação de Graças a São Cristóvão; de seguida, Procissão em honra de São
Cristóvão

Sexta
Dia 26

INTENÇÕES

19.00h
Igreja S. Mamede
18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Sábado
Dia 27

Domingo
Dia 28

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva e familiares; Manuel Augusto Ramos Martins; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; António Joaquim Faria da Cunha e
sogra; Maria Deonilde Oliveira Ramos e marido; Aniv. Falecimento Brilhantina da Silva Faria, marido e bisneto; Aniv. Falecimento Luís Vieira Pereira
Damasceno e família

20.30h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a São Pantaleão e em memória aos festeiros já falecidos

8.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças pelo 22º aniversário da Vila do Coronado, onde são recordados os autarcas já falecidos ao longo destes 22 anos, a saber: Bernardino Vasconcelos (Presidente da Câmara Municipal), Modesto Torres
(Presidente de Junta de S. Mamede do Coronado) e Guilherme Ramos
(Presidente da Junta de São Romão do Coronado)

9.00h
Igreja Muro

Profissão de Fé

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Joaquim Amândio da Silva Bravo; 1º Aniv. Falecimento Maria Cecília Magalhães Silva; Helena Sousa Tavares; Rosa Monteiro, marido e pais;
José Manuel da Costa Ribeiro; Laura Silva Santos, marido e filho; Almerinda Silva Brás e irmãos; Adriano Alberto Naldinho e esposa; Teresa Martins;
Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogros; Ilda Maria da Silva Areal e
marido; Maria Rosa da Silva Pesqueira, marido e filhos; Aniv. Isaura Moreira Torres, marido e filhos; Aniv. Natalício Marinho Sousa Santos; Ação de
Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

11.15h
Missa Solene com Sermão
Capela S. Pantaleão

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, das 16.00h às
19.00h, na Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira, das 16.00h às 19.00h, na residência Paroquial de S. Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, na residência de S. Romão 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.
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16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
As leituras deste domingo convidam-nos a refletir o tema
da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo,
que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas
propostas; e que a ação (ainda que em favor dos irmãos)
tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e da
escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o
sentido da nossa ação e da nossa missão.
A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de Abraão. Nessa figura apresenta-se o modelo do homem que
está atento a quem passa, que partilha tudo o que tem com
o irmão que se atravessa no seu caminho e que encontra
no hóspede que entra na sua tenda a figura do próprio
Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus não pode
deixar de recompensar quem assim procede.
No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e de acolhimento de Deus. Mas sugere-se
que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto embarcar num ativismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as propostas que, n'Ele, o Pai nos faz e acolher a sua Palavra.
A segunda leitura apresenta-nos a figura de um apóstolo (Paulo), para quem Cristo, as suas palavras e as
suas propostas são a referência fundamental, o universo à volta do qual se constrói toda a vida. Para
Paulo, o que é necessário é "acolher Cristo" e construir toda a vida à volta dos seus valores. É isso que é
preponderante na experiência cristã.
In Dehonianos
“Acontece às criaturas como às uvas. Uma vez espremida a uva, produz-se vinho. Numa
segunda vez, tira-se apenas um suco áspero e amargo e, na terceira vez, mais nada. Mas a
alegria de possuir Deus é totalmente diferente. Ele não se enfraquece e cresce sempre.“
Padre Dehon

Igreja: Papa nomeou D. Vitorino Soares bispo auxiliar do Porto
O Papa Francisco foi «buscar um pobre pároco» valorizando o «trabalho dedicado e silencioso» de cada um, afirmou o sacerdote
Porto, 17 jul 2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco nomeou hoje bispo
auxiliar do Porto o padre Vitorino José Pereira Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, em Paredes, informou a Nunciatura
Apostólica em Portugal em comunicado enviado à Agência ECCLESIA.
Natural da Diocese do Porto, D. Vitorino Soares nasceu em Penafiel, a
19 de outubro de 1960, foi ordenado sacerdote a 14 de julho de 1985 e
é o mais velho de cinco irmãos, um dos quais também sacerdote, o
padre Avelino Jorge Pereira Soares, pároco em Rio Tinto.
Sobre o futuro da sua missão, o novo bispo auxiliar do Porto realça o
exemplo que tem encontrado no trabalho de D. Manuel Linda e também no pontificado do Papa Francisco.
O Papa argentino que propõe como modelo de bispo alguém que
“muitas vezes vai à frente do povo para apontar uma estrada, manter
uma esperança viva, outras vezes é alguém que vai no meio do povo
de forma simples e misericordiosa, e finalmente alguém que vai atrás,
acompanhando os últimos, aqueles que têm mais dificuldade em andar”, recorda D. Vitorino Soares.
Na saudação à Diocese do Porto, D. Vitorino Soares expressou alegria e “sentido de responsabilidade” pela nomeação do Papa Francisco, que considera um “dom” e um “desafio”.
“Este dom e este desafio, não são só meus, por isso, também os partilho com toda a Diocese do
Porto e agradeço ao Papa Francisco este gesto de confiança. Deus com o Seu Espírito me fortaleça neste novo serviço e me ajude a corresponder com as minhas pobres limitações”, afirmou.
O novo bispo auxiliar do Porto diz que se sentiu “muito pequenino” quando recebeu o convite do
Papa Francisco, manifestou “fidelidade, cooperação e solicitude” para com o bispo diocesano, D.
Manuel Linda, afirmando que vai continuar a trabalhar como “humilde irmão no episcopado”.
D. Vitorino Soares dirigiu-se também aos atuais bispos auxiliares do Porto, D. Pio Alves e D. Armando Esteves, desejando que o acolham “como irmão menor” e que o “ajudem a “aprender a
caminhar como Bispo”.
“O Papa Francisco ao ir buscar um pobre pároco, dá-nos um sinal, que eu gostaria de partilhar
com todos os párocos, vendo em mim cada um deles, no trabalho dedicado e silencioso, que sustenta uma boa parte da vitalidade pastoral”, acrescentou.
D. Vitorino Soares disse também que, no contexto do Ano Missionário, deseja “contribuir para uma
comunhão missionária na Igreja”.
“’Somos todos discípulos missionários’, cada um a seu modo, mas não esqueçamos que mestre há
um só, o Bom Pastor”, referiu o novo bispo auxiliar.
Como sacerdote da Diocese do Porto, Vitorino Soares trabalhou no Seminário do Bom Pastor,
entre 1984 e 1987, e no Seminário Maior, entre 1989 e 1994.
Capelão militar de 1987 a 1989, o padre Vitorino dedicou 10 anos do seu trabalho pastoral aos
jovens, sendo diretor do Secretariado Diocesano da Juventude entre 1989 1999.
Em 1994 assumiu a paróquia de Castelões de Cepeda, em Paredes, e em 1999 a de Madalena, na
mesma vigararia.
“A Paróquia, aqui em Castelões de Cepeda 25 anos também, ajudou-me de facto, não digo trunfo,
mas a ser pastor e a estar com as pessoas, acompanhá-las. As pessoas também me ajudaram a
ser pastor, o rebanho ajudou-me a ser pastor”, destaca o novo bispo auxiliar do Porto, nas primeiras declarações depois de ter sido tornada pública a sua nomeação.
Sobre os 10 anos que passou à frente do Secretariado Diocesano da Juventude, D. Vitorino Soares sublinha um tempo que o ajudou a viver “a escola da vida que é a escola da realidade” e a ter
atenção também a tudo o que implica o “acompanhamento” das pessoas, ao “estar com as pessoas”.
A ordenação episcopal de D. Vitorino Soares deverá decorrer no dia 29 de setembro, na catedral
diocesana, indica o bispo do Porto, D. Manuel Linda, na saudação dirigida ao novo bispo auxiliar
da diocese.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

Entregaram-me 34,30€, referentes à Sagrada Família de Vilares. Uma palavra de
agradecimento!

∗

Este domingo, dia 21 de julho, pelas 10 horas, irá decorrer a bênção da praceta em
frente à Igreja do Muro. Convido toda a Comunidade Paroquial a estar presente!

∗

Festas em Honra de São Cristóvão e São Pantaleão

Quinta-feira - 25 de julho
20.30h - Missa na Igreja Matriz em honra de São Cristóvão. No
final, Procissão em honra de São Cristóvão
Sábado - 27 de julho
10.00h - Confissões para as crianças e pais da Profissão de Fé
20.30h - Missa Vespertina na Capela de S. Pantaleão em honra de São Pantaleão e em memória aos festeiros já falecidos
Domingo - 28 de julho
9.00h - Missa Solene na Igreja Matriz com Profissão de Fé das crianças
11.15h - Missa Solene com Sermão na Capela de São Pantaleão
17.00h - Celebração da Palavra, seguida de Procissão em honra de São Pantaleão, com
acompanhamento das crianças da Primeira Comunhão e Profissão de Fé
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Avisos Inter Paroquiais:

◊ Não haverá atendimento no mês de agosto (exceto no dia 1). Quem tiver papéis
para entregar, declarações a pedir, batismos, casamentos ou bodas a marcar, que o
faça até dia 1 de agosto (dia do último atendimento).
◊ No próximo dia 27 de julho, pelas 16h, terá lugar no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de São Romão do Coronado a apresentação da segunda obra publicada de Emanuel António Dias, «Com o coração nas mãos». Esta foi editada pela
Paulus e escrita em co-autoria com a escritora Marta Arrais. A apresentação da
obra será realizada pelo Sr. Pe. Rui Miguel da Mota Alves. Os autores têm imenso
gosto em contar com a presença de todos para este evento. Caso não possam estar
presentes e queiram adquirir na mesma um exemplar podem contactar o autor Emanuel António Dias através de 912474766 ou enviando email para: porquenemtudofazsentido@gmail.com. O livro tem um custo de 13 "corações.

