DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

8.00h
Igreja S. Romão

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (Festa); Ação de Graças a Nossa
Senhora de Fátima

10.30h
Igreja S. Romão

Profissão de Fé

Terça
Dia 14

19.00H
Igreja Muro

S. MATIAS, Apóstolo (Festa)

Quarta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Rosa Correia da Silva; 7º Dia Maria Angelina Barreto da Silva;
1º Aniv. Falecimento Maria Arminda Campos Maia

Quinta
Dia 16

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 17

19.00
Igreja S. Mamede

Segunda
Dia 13

Sábado
Dia 18

17.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria Teresa Magalhães da Silva

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Magda de Deus Afonso Raimundo

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Palmira Pires da Silva; Maria Ribeiro Maia e Genro; Maria Natália Sousa Rios; Luís Vieira Pereira
Damasceno e família; Aniv. Falecimento Manuel António da Silva
Ferreira; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 19

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Ação de Graças pelos 98 anos de vida de Maria Donzília Moreira; 1º
Capela S. Bartolo- Aniv. Falecimento José Augusto dos Santos; José Sousa Cruz e esmeu
posa (Águas); Almerinda Silva Brás e irmãos; João Monteiro Peixoto
e filho; Alexandrino Brandão Linhares, esposa e filho; Lucinda Ferreira da Silva, pais e filho; Deolinda Sousa Costa e família; Aniv. Natalício Tiago Fontes Araújo; Aniv. Ana Teixeira da Costa, marido e filha;
Aniv. Manuel Joaquim Moreira Maia,esposa e filha; Aniv. Almerinda
de Jesus Ferreira; Aniv. Domingos Ferreira de Andrade; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

⇒ 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 São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de
São 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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IV DOMINGO DA PÁSCOA
O 4º Domingo do Tempo Pascal é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois
todos os anos a liturgia propõe um trecho
do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como Bom
Pastor. É, portanto, este o tema central que
a Palavra de Deus hoje nos propõe.
O Evangelho apresenta Cristo como o Bom
Pastor, cuja missão é trazer a vida plena às
ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por
sua vez, são convidadas a escutar o Pastor,
a acolher a sua proposta e a segui-l’O. É dessa forma que encontrarão a vida em plenitude.
A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes diante da proposta que o Pastor (Cristo) nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de autossuficiência, satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; de outro, estão outras ovelhas, permanentemente atentas à voz do Pastor, que
estão dispostas a arriscar segui-l’O até às pastagens da vida abundante. É esta última atitude que nos é
proposta.
A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a vida total, de
felicidade sem fim.
In Dehonianos

“O Espírito Santo é amor: necessariamente dando-se a nós, derrama o amor. É uma verdadeira amizade, uma amizade filial que Ele nos dá para Deus, para Jesus. Uma amizade recíproca. Uma amizade ativa, praticada. Um amor supremo e que ultrapassa todos os outros
nos nossos corações. ”
Padre Dehon

Igreja/Sociedade: Papa salientou «promoção de um espírito de fraternidade e de paz»
da «Papal Foundation»

Avisos Inter Paroquiais:

◊ Decorre de 12 a 19 de maio, a 26ª Semana da Vida, onde se
pretende desafiar as famílias a acreditar no futuro.

Cidade do Vaticano, 10 mai 2019

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade, no
Arena Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais que ao

(Ecclesia) – O Papa Francisco
manifestou “gratidão” aos membros da ‘Papal Foundation’ pelo
“generoso apoio” que oferecem
ao pontífice e à Igreja que contribui para “um espírito de fraterni-

longo do corrente ano, fizeram ou irão fazer os seus 10, 25, 50 e 60 anos de matrimónio.
Programa:

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados
• 15h00 - Preparação para a Eucaristia
• 15h30 - Celebração da Eucaristia, com a Bênção personalizada feita pelo Sr. Bispo do
Porto D. Manuel Linda e a entrega do respetivo diploma.

dade e de paz”, na audiência

As Inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 25 de Maio, junto dos elementos

desta manhã, no Vaticano.

da Pastoral Familiar ou na sacristia.

“Num mundo que é tristemente marcado pela violência e pelo conflito, pela pobreza materi-

A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem.

al e espiritual, e muitas vezes pela indiferença, o vosso trabalho ajuda a levar a mensagem

Preço por casal de 10,00€ e com saída prevista às 11h00. Domingo dia 9 de Junho, às

evangélica da esperança, da misericórdia àqueles que se beneficiam do seu compromisso

15h30 no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória para este dia

e da sua generosidade”, disse o Papa no encontro na Sala Clementina.
Na saudação aos membros da ‘Papal Foundation’, divulgada pela sala de imprensa da
Santa Sé, Francisco realçou que desde a sua criação contribuíram “muito” para a
“promoção de um espírito de fraternidade e paz”.
“Através do vosso apoio a vários projetos educativos, caritativos e apostólicos, bem como
das bolsas de estudo aos fiéis leigos, às pessoas consagradas e aos sacerdotes, são teste-

diocesano.

◊ No mês de Maio haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o Crisma:
- 17.05.2019 - Sessão "Vocações e Missões" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede
do Coronado.
- 31.05.2019 - Sessão "Espírito Santo" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do
Coronado

munhas do incansável cuidado da Igreja em promover o desenvolvimento integral da família humana”, exemplificou.
O Papa agradeceu à organização católica dedicada a projetos de caridade em vários países e disse que reza para que “se renove o propósito de ajudar a edificar a Igreja em unida-

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

de” e a promoverem “caridade com o menor dos irmãos e irmãs”.

∗

“A missão da ‘Fundação Papal’ está ligada em solidariedade ao Sucessor de Pedro. Peçolhe que continuem a rezar por mim, a rezar pelo meu ministério, pelas necessidades da
Igreja, pela difusão do Evangelho e pela conversão dos corações”, concluiu na audiência
aos membros da ‘Fundação Papal’ em peregrinação a Roma.

Convívio Paroquial do Muro: Estão abertas as inscrições para o convívio paroquial
a realizar na Quinta da Granja (Barcelos) em 02/06/2019. Este convívio inicia-se com
missa campal, celebrada pelo Padre Rui, seguida de almoço, espaço com música
para quem desejar dançar e finaliza com lanche. Terá um custo de 35eur que inclui o
transporte, almoço e lanche (existem descontos para crianças). Os interessados poderão obter informações adicionais e fazer a inscrição na sacristia, junto da menina Isabel, ou junto de qualquer zeladora ou membro do conselho económico.

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

