AVISOS
HORÁRIOS DAS MISSAS
♦ Terça-Feira, dia 1 de Dezembro às 19.00. 1º Aniv. Alzir a de Oliveir a Santos.
♦ Sábado, dia 5 de Dezembro às 17.00h, na Capela de São Pantaleão.
♦ Domingo, dia 6 de Dezembro às 9.15h. Eucar istia com todas as cr ianças e jovens da nossa Catequese
ATENDIMENTO
Atendimento pelo Cartório:
Quinta-feira das 16.30h às 18.30h e sábado das 10.00h até às 12.00h, em São Romão do Coronado., 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. (Durante o mês de Dezembro o atendimento
faz-se sempre a esta hora e neste dia, com o funcionário do cartório, pois durante este mês estarei em visita aos doentes das paróquias de S. Mamede, S. Romão e S. Cristóvão.)

Visite o nosso site: http://paroquiadomuro.pt.

Visite o nosso blogue: http://paroquiadomuro.blogspot.pt/

Boletim Paroquial
S. Cristóvão do Muro
01º Domingo do Tempo do Advento - Ano C

Boletim n.º175
Semana 29 de Novembro a 6 de Dezembro 2015
“A Vinda do Senhor”
Neste 1º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus
apresenta-nos uma primeira abordagem à “vinda” do Senhor.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a anunciar a todos os que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo velho a que estais presos vai cair e, em seu
lugar, vai nascer um mundo novo, onde conhecereis a liberdade e a
vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos traz o projeto desse mundo novo”. É preciso, no entanto,
reconhecê-l’O, saber identificar os seus apelos e ter a coragem de
construir, com Ele, a justiça e a paz.

Avisos Inter Paroquiais
- Até ao final do ano 2015, no horário de atendimento, aqueles que já marcaram data de casamento ou
pensam casar durante o ano de 2016, é favor fazer a sua inscrição para o CPM.
- Há, no final das missas, na Sacristia, velas que podem adquirir a 1€. O dinheiro reverte para a Cáritas
Portuguesa na Campanha “Um gesto pela paz”. Esta vela destina-se a acender no dia 24 de Dezembro à
noite, pela paz.
- Vão ser distribuídos no final das Eucaristias, o Boletim Vicarial e o Programa Vicarial para o próximo
ano Pastoral.
- No dia 4 de Dezembro, há encontro de preparação para o Crisma de Adultos, em São Mamede do Coronado, pelas 21.30 horas.
- No próximo dia 27 de Dezembro (dia da Sagrada Família), vai realizar-se o Encontro de Coros Vicariais, pelas 15 horas. Este ano realiza-se na Igreja de São Mamede do Coronado.
- As novas tecnologias de informação são cada vez mais indispensáveis para nos tornarmos presentes e
próximos uns dos outros. A web (mundo virtual), acredito que tem os seus perigos, mas é também um
espaço onde a Igreja tem que estar presente. Por isso mesmo e sentindo essa necessidade criei três sites,
um para cada Paróquia a que presido. Ainda estão e irão estar sempre em construção. Para isso necessito da ajuda de todos. Os endereços eletrónicos são os seguintes: srcoronado.com; paroquiasmcoronado.pt; paroquiadomuro.pt.
Agradeço a quem tenha material importante, que mo faça chegar de alguma forma.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
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África: Papa denuncia corrupção, que também chega ao Vaticano
O Papa Francisco encerrou viagem ao Quénia com encontro que reuniu dezenas de
milhares de jovens
Nairobi, 27 nov 2015 (Ecclesia) – O Papa disse hoje em Nairobi que a “corrupção” é um
dos principais problemas das sociedades e admitiu que estes casos existem também no
Vaticano.
“Não é só na política, é em todas as instituições, inclusive no Vaticano há casos de corrupção”, disse, perante dezenas de milhares de jovens reunidos no Estádio Kasarani,
Quénia.
A intervenção acontece três dias depois de o Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano
ter começado a julgar cinco pessoas acusadas de “divulgação ilícita de notícias e documentos reservados”, incluindo os autores dos livros ‘Via Crucis’ e ‘Avarizia’, publicados
na Itália.
As obras em causa apresentam, no essencial, o mesmo material com polémicas ligadas à
gestão de propriedades da Santa Sé ou do Óbolo de São Pedro, que recolhe donativos
dos católicos de todo o mundo para o Papa, entre outras.
Francisco sustentou que a corrupção é algo que se “mete dentro” das pessoas.
“É como o açúcar: é doce, gostamos, é fácil, e depois acabamos mal. Com tanto açúcar,
acabamos diabéticos ou o nosso país acaba diabético”, referiu.
O Papa recordou o caso de um jovem argentino que conheceu e tinha o sonho de seguir a
vida política; conseguiu um trabalho num ministério, onde tomou uma decisão orçamental que o seu chefe rejeitou, porque era preciso “escolher quem desse mais para pôr ao
bolso”.
“Cada vez que aceitamos um suborno e o metemos ao bolso, destruímos o nosso coração, a nossa personalidade e a nossa pátria. Por favor, não tomem o gosto a esse açúcar
que se chama corrupção”, apelou.
A corrupção, acrescentou, rouba a “alegria” e a “paz” e deixa “feridos” os homens e mulheres que assistem a estes exemplos.
"Jovens, a corrupção não é um caminho de vida, é um caminho de morte", sustentou.
Nesta sua primeira viagem ao continente africano, Francisco alertou para os perigos do
tribalismo e convidou simbolicamente os participantes neste encontro a dar as mãos, para
afirmar que todos são “uma nação”.
Este foi o último evento público da visita ao Quénia, iniciada esta quarta-feira, antes da
partida para Entebe, Uganda, segunda etapa da 11ª viagem internacional do pontificado e
primeira a África, que se conclui na segunda-feira, na República Centro-Africana.
Francisco será o terceiro Papa a visitar o Uganda, depois de Paulo VI em 1969 e de João
Paulo II em 1993.

Advento 2015
Há mais alegria em dar (-se)
“Felizes os misericordiosos”.
misericordiosos”
Durante os Domingos do Advento, teremos um momento de oração na Igreja
paroquial das 15.30h às 16.30h, como preparação para o Natal, a cargo dos Ministros Extraordinários da Comunhão.
1º domingo Advento - Sr. Zé Maria e Sr. Dario são responsáveis por este momento de oração.
2º domingo Advento - 18.00h - Concerto dos pequenos cantores da Trofa, na
Igreja de São Romão do Coronado (a música também pode ser uma forma de oração…).
3º domingo Advento - D. Aurora e D. Maria José são responsáveis por este momento de oração.
4º domingo Advento - Sr. Zé Maria, Sr. Dario, D. Aurora e D. Maria José são
responsáveis por este momento de oração.
Nota: Os Ministros devem preparar entre si este momento de oração, podendo
desafiar outros Grupos Paroquiais para os ajudarem no mesmo.

