DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 18

19.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Maria Marques de Sousa Campos

Quarta
Dia 19

8.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 20

8.00h
Igreja S. Romão

Manuel da Costa Carneiro; Carlos Lages Martins; Porfírio da Silva Martins e
esposa; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria da Conceição dos Santos Gonçalves

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 22

18.15h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Armindo Francisco de Oliveira

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Lola da Conceição Mariano; Manuel Azevedo Ramos e família;
Joaquim Mário Moreira Lagoa e família; Maria Madalena da Costa Paiva e
família; Maria Celeste Oliveira Neves; Luís Vieira Pereira Damasceno e
família; Balsemino dos Santos Moreira; Serafim Lima da Silva; Manuel
Moreira Marques; Luciana Paulina e marido; António Cardoso Ferreira;
Laurinda Moreira dos Santos e marido; Graciosa Sousa Martins e pais;
Aniv. Maria Moreira Alves, marido e pais; Aniv. Aurélio Sousa Paiva; Aniv.
Alípio Azevedo Brás; Aniv. Natalício Aurélio Santos Lima; Aniv. Natalício
Fernando Raimundo, esposa e filhos

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 23

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Manuel da Silva Moreira; Manuel Joaquim Vieira Cardoso, pais e irmãos;
José Augusto dos Santos, esposa e família; Maria Rosa Moreira da Silva,marido e filho; Almerinda da Silva Brás, irmãos e pais; Maria das Dores
Fernandes e marido; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Maria Rosa Tavares Maia; José
Manuel da Costa Ribeiro; José Augusto Lima da Silva, pais e irmãos; Irene
da Silva Moreira e pais; Aniv. Falecimento Miguel Angelo Moreira da Silva;
Aniv. Maria do Rosário Teixeira Pinto e filhos; Aniv. Natalício Laura da Silva
Santos; Aniv. Natalício Joaquim Pereira da Silva e família; Aniv. Falecimento Carolina Conceição Tavares, marido e filhas; 3º Aniv. Falecimento Joaquim Fernando da Silva Cardoso; 3º Aniv. Falecimento Maria Silva Paiva de
Sousa, marido e filhos; Aniv. Falecimento Manuel Maria Silva Mourão; Aniv.
Falecimento Ismael Antunes da Silva e filha; 5º Aniv. Falecimento António
Pinto, esposa e pais

⇒ 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 terminarei a visita aos doentes da Paróquia de São Cristóvão do Muro e de São Mamede do Coronado que faltam. 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. A visita aos doentes de São Romão do Coronado será de 26 de Dezembro até ao fim do ano.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 322 - Ano C - De 16 a 23 de Dezembro de 2018

3º Domingo do Advento
Que devemos fazer?

Senhor, Tu vens ao nosso encontro
e nós acendemos esta terceira vela,
escutando, com o coração nas mãos,
os apelos à partilha, à justiça e à paz,
que ressoam na voz de João Batista.
Ele era como uma lâmpada ardente e luminosa,
que, por algum tempo, nos alegrou com a sua luz.
Senhor, que esta luz acesa
nos ajude a manter o olhar fixo no bem
que não faz ruído nem publicidade.
Dá-nos, Senhor, a mansidão nos conflitos
e a graça da bondade e da ternura
nas circunstâncias mais duras da vida.
Faz-nos sair de nós mesmos
ao encontro de quem mais precisa
e nos quais desejamos ver a luz do Teu rosto
para Te encontrarmos a Ti.
Ámen.

““O sentido da esperança cristã, reproposta pelo Advento, é o da expectativa confiante, da
disponibilidade laboriosa e da abertura jubilosa ao encontro com o Senhor. Em Belém Ele
veio para permanecer connosco para sempre.”
São João Paulo II

Migrações: Papa realça importância de «incluir» e «dignificar» através da educação
O Papa Francisco recebeu artistas e organizadores do concerto de Natal no Vaticano, cuja verba reverte a
favor de projetos solidários no Uganda e no Iraque

Cidade do Vaticano, 14 dez 2018 (Ecclesia) – O Papa
destacou hoje a importância de criar redes de educação
para responder à crise migratória, durante um encontro
com os artistas e organizadores do concerto de Natal
deste ano no Vaticano.
“Criar rede com a educação significa permitir às pessoas que fiquem em pé, para que se coloquem em caminho com plena dignidade”, sustentou Francisco.
O Papa argentino sublinhou também a relevância deste

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Confissões Advento
- S. Cristóvão do Muro - Terça-feira, dia 18 das 17.30h às 18.30 horas.
- São Mamede do Coronado - Quarta-feira, dia 19 das 8.30h às 10 horas.
- São Martinho de Bougado - Quarta-feira, dia 19 das 17h às 19 horas.
- Igreja de S. Romão - Quinta-feira, dia 20 das 8.30h às 10 horas.
- Alvarelhos - Sexta-feira, dia 21 das 17h às 19 horas.
- Covelas - Sábado, dia 22 das 9h às 10 horas.
- Guidões - Sábado, dia 22 das 10.30h às 11.30 horas.
Apresento os horários das confissões onde estarei, para poderem optar por onde
acharem mais fácil.

•

•

género de aposta para “escancarar os portões dos campos de refugiados” e ajudar os “jovens imigrantes a se inserirem nas novas sociedades”, através da “solidariedade e
da generosidade”.
O concerto de Natal do Vaticano, que vai ser gravado este sábado dia 15 de dezembro, com a Orquestra Universal
Sinfónica Italiana, na Sala Paulo VI, reverter este ano a favor de projetos de apoio ao Iraque e ao Uganda.
No Iraque, ainda bastante afetado pela guerra, o objetivo desta iniciativa solidária é apoiar crianças, através da
“criação de redes entre várias entidades ligadas à educação” e também do envolvimento de “escolas e universidades
italianas”.
Quanto ao Uganda, a prioridade neste momento é ajudar cerca de 40 mil refugiados provenientes do Sudão do Sul,
que encontraram refúgio naquele país vizinho.

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

O concerto, que vai contar com a participação de cantores como Anastacia, Dee Dee Bridgewater e Raphael Gua-

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!

lazzi, e dos bailarinos argentinos Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, será depois transmitido a nível mundial no
dia 24 de dezembro pelo Canal 5 da televisão italiana.
Com os dividendos do concerto de Natal, a organização espera contribuir para a resposta às necessidades mais prementes daquelas pessoas, de modo especial dos mais novos que vivem no campo de refugiados de Palabek, para que
estes tenham também acesso a soluções ao nível da educação e formação.
Os projetos nos dois países contam respetivamente com o envolvimento da Fundação ‘Scholas Occurentes’, uma
rede internacional patrocinada pelo Papa Francisco; e da Missão D. Bosco, da congregação salesiana.
No encontro desta sexta-feira, o Papa enalteceu os projetos que estão a ser desenvolvidos pelas Missões D. Bosco no
Uganda, e pela ‘Scholas Occurrentes’ no Iraque.
Francisco encorajou os organizadores e os artistas do concerto que está a ser preparado para o Vaticano a

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem

“acenderem no coração de todos”, através do seu trabalho, “o calor e a ternura do Natal”.

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.

A par da Orquestra Universal Sinfónica Italiana, dirigida pelos maestros Renato Serio e Stefano Zavattoni, estarão
em ação o coro de gospel New Direction Tennessee State, dos Estados Unidos da América, os solistas da Academia
Art Voice, e o coro infantil ‘Le Dolci Note’, sob a orientação do maestro Alessandro Bellomaria.

