DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 6

19.00h
Igreja Muro

S. Nuno de Santa Maria, Religioso (MO); 1º Aniv. Maria Alice
da Silva Barbosa; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 8

19.30h
Igreja S. Romão

Beatriz Ferreira da Silva e marido; Paula Isaltina Soares Silva;
Almas de Purgatório

Sexta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Mamede

Dedicação da Basílica de Latrão (Festa); 30º Dia Palmira Soares Martins

17.00h
Igreja Muro

Festa da Palavra (4º Ano da Catequese)

18.15h
Sábado Igreja S. Mamede
Dia 10
19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Álvaro da Silva Azevedo;
Manuel Azevedo Ramos e família; Idalina Paiva Oliveira, marido
e filhos; Tiago Fontes Araújo; Alberta Sousa e Silva e marido;
Jorge Renato Gonçalves Vale Rego; Maria Madalena da Silva
Martins; Aniv. Natalício Maria da Conceição Gomes Oliveira e
família; Alminhas de Fonteleite
1º Aniv. António Azevedo da Rocha

Domingo 9.15h
Dia 11 Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

11.30h
Largo da Biqueira

30º Dia Armindo Pinheiro Alves; Albino Fernandes Rocha, pais,
sogros e cunhado; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e
família; José Augusto dos Santos, esposa e família; Deolinda
Pereira da Silva; Eduardo Pinto Magalhães; Agostinho José da
Silva Coelho e filhas; Aniv. Falecimento Manuel António da Silva
Brás; Aniv. Falecimento Joaquim Ramos de Assunção; Aniv.
Falecimento Luciano da silva Brás e esposa
Ação de Graças a São Martinho

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h, na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira 16.00h às
19.00h, na Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira não há atendimento.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 316 - Ano B - De 4 a 11 de Novembro de 2018

31.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 31° Domingo do Tempo Comum diz-nos
que o amor está no centro da experiência cristã. O
caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a percorrer, resume-se no amor Deus e no amor aos irmãos
– duas vertentes que não se excluem, antes se complementam mutuamente.
A primeira leitura apresenta-nos o início do “Shema’
Israel” – a solene proclamação de fé que todo o israelita devia fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a amar a Deus com todo o
coração, com toda a alma e com todas as forças.
O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a experiência de fé do discípulo de Jesus
se resume no amor – amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se:
“amar a Deus” é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solidariedade,
de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é explicação, desenvolvimento, aplicação à
vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã.
A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao mundo para cumprir o
projeto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor aos homens. Cristo, com a sua
obediência ao Pai e com a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus.
In “Dehonianos”

"Vereis em todos o vosso Deus, os seus dons, o seu amor. Deus será tudo em todos..."

Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

No próximo dia 8, quinta-feira, pelas 21 horas na nossa Igreja, há confissões para os
jovens que vão receber o Sacramento do Crisma no próximo dia 11 de Novembro.

∗

Sexta-feira dia 9 de Novembro, às 21h30, na Igreja Nova da Trofa, encontro de preparação para o Sacramento da Confirmação (Crisma), com os Crismandos e o Sr.
Bispo. Peço a presença de todos.

∗

A Muro de Abrigo convida toda a Comunidade a participar no Jantar de S. Martinho que se realizará no próximo dia 17 de Novembro, pelas 20.00, na escola E.B1
Estação Muro. O valor do jantar terá o custo de 12,50 castanhas e reverte a favor da
Muro de Abrigo.
Pontos de venda: Muro de Abrigo ou junto de qualquer elemento da Direção ou Funcionários.

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Avisos Inter Paroquiais:

•

O Crisma Vicarial realiza-se no dia 12 de Novembro, pelas 15.30 horas, na Igreja
Nova de São Martinho de Bougado

•

Vai decorrer de 11 a 18 de Novembro a Semana dos Seminários, com o lema
“Formar Discípulos Missionários”. A Semana dos Seminários é momento especial
para olhar com mais atenção e cuidado para esta importante realidade da vida da
Igreja. Um olhar de gratidão pelo imenso e fecundo trabalho que se tem realizado
nos vários seminários, de forma discreta mas efetiva, em favor do povo de Deus.
Um olhar de realismo, responsabilidade e compromisso diante dos desafios que a
situação atual dos seminários do nosso país coloca a todos. Um olhar, acima de
tudo, de confiança e esperança no Senhor que não deixa de chamar trabalhadores
para a sua messe e no seu Espírito que os prepara e habilita para serem os evangelizadores que o mundo de hoje precisa.
Nota: Os ofertórios das missas do fim de semana de 17 e 18 de Novembro revertem para os Seminários.

•

No mês de Novembro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para
o Crisma:
16.11.2018 - Sessão "Sacramentos" - 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do
Coronado.
30.11.2018 - Sessão "Mandamentos" - 21h30 no Salão Paroquial de São Romão
do Coronado."

Fiéis Defuntos: Papa rezou junto de campas de bebés por nascer
Celebração no cemitério romano de Laurentino
Roma, 02 nov 2018 (Ecclesia) – O Papa presidiu hoje à
comemoração dos Fiéis Defuntos, no Cemitério Laurentino
de Roma, onde rezou em silêncio junto de campas de bebés por nascer ou mortos no parto, tendo depositado flores
junto dos mesmos.
Francisco presidiu depois à Missa, perante centenas de
pessoas, sublinhando a importância da “memória”, para que
todos se sintam parte de um “povo”.
“Hoje é um dia de memória, o passado. Um dia para lembrar que caminharam, antes de nós, que nos acompanharam, que nos deram a vida. Recordar, fazer memória; e a
memória é que faz forte um povo, porque se sente radicado
num caminho”, declarou, falando de improviso.
O pontífice admite que nem sempre é “fácil” fazer esta
memória, que leva cada um às suas “raízes”.
A intervenção apontou depois ao “amor de Pai” que espera cada um, no final da sua vida.
“Hoje também é um dia de esperança”, acrescentou.
Entre a memória e a esperança, há uma terceira dimensão, o “caminho” que cada um tem a fazer, apresentando
como farol para a existência as “bem-aventuranças”.
“A mansidão, a pobreza de espírito, a justiça, a misericórdia, a pureza de coração, são luzes que nos acompanham para não falharmos o caminho”, observou Francisco.
O Papa concluiu a homilia com uma proposta a todos os participantes: “Peçamos hoje ao Senhor que nos dê a
graça de nunca perdermos a memória”, de pessoa, de família, de povo, e a “graça da esperança”, olhando para
o horizonte.
O Laurentino é o quarto cemitério romano visitado pelo Papa num dia 2 de novembro, depois dos de Verano, de
Prima Porta e de Neptuno; o espaço ergue-se no coração da zona rural romana, com cerca de 27 hectares,
tendo sido consagrado a 9 de março de 2002.
Já a 4 de janeiro de 2012, foi inaugurado o “Jardim dos Anjos” dentro do cemitério: uma área verde de cerca de
600 metros quadrados dedicada à sepultura de crianças que nunca nasceram, localizada diante do “Campo das
Crianças” e simbolicamente guardada por duas grandes estátuas de mármore, representando dois anjos.

