DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 27

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Palmira Nunes de Carvalho; 1º Aniv. Armando Ferreira
Marques

Quarta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria da Conceição dos Santos Gonçalves

Quinta
Dia 29

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Lola da Conceição Mariano; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Mamede

S. André, Apóstolo (Festa); Ação de Graças pelos 50 anos de
matrimónio de Beatriz Matos e Joaquim Oliveira

17.00h
Capela S. Pantaleão
18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado 19.30h
Dia 1
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Ferreira da Silva
1º Aniv. Falecimento João Manuel Rosa dos Santos; Manuel
Azevedo Ramos e família; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais
e irmão; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Balsemino dos
Santos Moreira; Guilherme da Silva Martins, esposa filho e família; Maria Fernanda Silva Simões; Aniv. António Cardoso Ferreira; Aniv. António Martins da Silva Brás e filha Maria Rogéria da
Silva Brás Carneiro; Aniv. Natalício Brilhantina Silva Faria, marido e bisneto; 5º Aniv. Falecimento Justa Moreira Torres e marido; Alminhas de Fonteleite
No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que
faleceram no mês de Novembro

9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 2
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos; Almerinda Jesus Ribeiro; Felismina
Tavares Torres e marido; Armindo Moreira Maia; Maria Rosa
Rodrigues Silva; Maria Amélia da Silva Pereira e família; Aniv.
Falecimento Maria Nogueira de Sousa (Águas); Aniv. Falecimento Nelson Barbosa e família; Aniv. Falecimento Domingos Ferreira de Andrade; Aniv. Natalício Maria Arminda Brás Martins e
pais; Aniv. Zacarias Duarte e esposa

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h, na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira não há
atendimento. 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, 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 319 - Ano B - De 25 de Novembro a 2 de Dezembro de 2018

Solenidade de Cristo, Rei do Universo

No 34º Domingo do Tempo Comum, celebramos a Solenidade de Jesus Cristo,
Rei e Senhor do Universo. A Palavra de Deus que nos é proposta neste último
domingo do ano litúrgico convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus;
deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos
reis deste mundo: é uma realeza que se concretiza de acordo com uma lógica
própria, a lógica de Deus. O Evangelho, especialmente, explica qual é a lógica
da realeza de Jesus.
A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo, a fim de eliminar a
crueza, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos
humanos. Através de um "filho de homem" que vai aparecer "sobre as nuvens",
Deus vai devolver à história a sua dimensão de "humanidade", possibilitando
que os homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade. Os cristãos verão nesse "filho de homem"
vitorioso um anúncio da realeza de Jesus.
Na

segunda

leitura,

o

autor

do

Livro

do

Apocalipse

apresenta

Jesus

como

o

Senhor

do Tempo e da História, o princípio e o fim de todas as coisas, o "príncipe dos reis da terra", Aquele que
há-de vir "por entre as nuvens" cheio de poder, de glória e de majestade para instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de paz. É, precisamente, a interpretação cristã dessa figura de "filho de homem" de que falava a primeira leitura.
O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, Jesus a assumir a sua condição de rei diante de
Pontius Pilatus. A cena revela, contudo, que a realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas
de ambição, de poder, de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão "real"
de Jesus é dar "testemunho da verdade"; e concretiza-se no amor, no serviço, no perdão, na partilha, no
dom da vida.
In Dehonianos

"Junto do Salvador há uma coroa de santos discípulos, e o Salvador preparou-me aí um lugar. O caminho a seguir é o dos santos: a renúncia, a fidelidade às pequenas coisas, a união
com Nosso Senhor.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

Papa denuncia «grandes injustiças» de sistema económica que descarta os mais desfavorecidos

∗

Na terça-feira dia 27 de Novembro, pelas 20.30h no Salão Paroquial, há Assembleia

O Papa Francisco envia mensagem a participantes de encontro dedicado à Doutrina Social da Igre-

Geral da Confraria do Santíssimo Sacramento. Todos os associados estão convida-

ja, na Itália

dos a participar.

∗

Domingo, dia 25 de Novembro, temos a celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo,

Cidade do Vaticano, 23 nov 2018 (Ecclesia) – O Papa

Rei do Universo. Haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, desde o final da missa

denunciou as “grandes injustiças” perpetradas em

até às 12 horas, altura em que será dada a bênção pelo Padre Rui. Este momento de

todo o mundo que levam a situações de “indigência”

oração é promovido pela Confraria do Santíssimo Sacramento e a parte final da Ado-

e de descarte dos mais desfavorecidos, numa mensa-

ração será da responsabilidade de todos as crianças e jovens da nossa Catequese,

gem divulgada na noite de quinta-feira pelo Vaticano.

bem como dos Catequistas. Todos estamos convidados a participar neste momento

“É a cultura do descarte! Se um homem ou uma mu-

íntimo de encontro com Jesus Cristo - Eucaristia.

lher é reduzido a ‘excedente’, eles não apenas experimentam os maus frutos da liberdade dos outros sobre
eles, mas também são defraudados na possibilidade

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

de ‘arriscar’ a própria liberdade”, assinala, numa
intervenção dirigida aos participantes na oitava edição do Festival da Doutrina Social da Igreja que decorre em Verona, Itália.
Além da pobreza, o Papa alerta para as consequências de um sistema que privilegia o domínio da tecno-

Avisos Inter Paroquiais:

•

Os ofertórios das missas do passado fim de semana, que reverteu para os Seminários, totalizou: Em São Romão do Coronado: 180,22€; Em São Mamede do
Coronado: 276,33€ e em São Cristóvão do Muro: 220@. A todos, muito obrigado.

•
•

Seguindo o tema do encontro, sobre “o risco da liberdade”, o pontífice convidou à reflexão sobre o caminho seguido por homens, mulheres, sociedades e civilizações, um percurso muitas vezes desviado por
“guerras, injustiças e violações dos direitos humanos”.

No próximo dia 29 de Novembro, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos,

“Todos juntos, precisamos de empenhar-nos para eliminar aquilo que priva os homens e as mulheres do

vamos dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas. É muito importante a presença de todos.

tesouro da liberdade”, assinalou Francisco.

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

•

logia e promove a redução do homem a “consumidor”.

No dia 2 de Dezembro às 15h em Fornelo os acólitos da nossa Vigararia terão
uma Formação sobre o tempo do Advento/Natal dada pelo Pe. Paulo Duarte, sj.
Como tal, é fundamental a participação de todos os nossos acólitos. No final haverá um momento de confraternização e partilha com direito a castanhas e muito
mais.

A iniciativa dedicada à Doutrina Social da Igreja conclui-se este domingo.

