DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 4

19.00H
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 5

8.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 6

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 7

Sábado
Dia 8

S. NORBERTO, Bispo (MF); Maria Moreira da Silva Campos, marido,
filhos e neto; Maria Emília da Silva Campos e marido; Aniv. Natalício
Paula Isaltina Soares Silva; Almas de Purgatório

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria Elisia Ramos Torres Moreira; Maria das Dores Barbosa
e marido Joaquim Ferreira da Silva

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Rosa Correia da Silva; 30º Dia Maria da Conceição Costa e
Silva

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Bernardino Gonçalves Moreira; Manuel Azevedo
Ramos e família; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Maria das
Dores Fernandes e marido; Manuel Augusto Ramos Martins; Manuel
da Silva Mamede e esposa; Tiago Fontes Araújo; Lucinda da Silva
Cardoso e marido; Aniv. Maria Manuela de Sousa Matos

7.00h
Capela Espírito
Santo

Ação de Graças ao Divino Espírito Santo

9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 9

10.30h
Igreja S. Mamede

Profissão de Fé. No final da Eucaristia, procissão com o trajeto habitual.

10.30h
Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Rodrigo da RoCapela S. Bartolo- cha Ferreira; Aurora Paulina; Manuel Ferreira Marques; Armindo Pimeu
nheiro Alves; Aniv. Falecimento. José Manuel da Costa Ribeiro; Aniv.
Falecimento Martinho Sousa Santos; Aniv. Natalício Luciano da Silva
Brás e esposa
Segunda
Dia 10

11.00h
Capela Espírito
Santo

Ação de Graças pelo povo de São Mamede vivos e defuntos e também pelos nossos emigrantes

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira desde o final da
missa, até às 10h, na Igreja de São Mamede. Na quinta-feira não há atendimento.
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 pa-
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SOLENIDADE DA ASCENSÃO

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere
que, no final de um caminho percorrido no amor e na doação, está
a vida definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, também, que
Jesus nos deixou o testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de
Deus para os homens e para o mundo.
O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que
definem a missão dos discípulos no mundo. Faz, também, referência à alegria dos discípulos: essa alegria resulta do reconhecimento da presença no mundo do projeto salvador de Deus e resulta do facto de a ascensão de Jesus ter acrescentado à vida dos
crentes um novo sentido.
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa:
Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com
Deus – a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho de Jesus. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio
dos homens continuar o projeto de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que
foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa esperança
de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo “corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça”
desse “corpo”. Cristo reside nesse “corpo”.

In Dehonianos
“Uma das melhores marcas da bondade de todas as inspirações do Espírito é a paz, a tranquilidade do coração que as recebe. O Espírito vem como um vento impetuoso (Ac 2,2), mas
não derruba os Apóstolos. Repousa sobre cada um deles.”
Padre Dehon

Igreja/Cultura: Vaticano aposta em festival internacional de teatro para refletir sobre «O
Ser Humano do Futuro»
Evento vai decorrer em Roma entre 27 e 29 de março de 2020
Cidade do Vaticano, 29 mai 2019 (Ecclesia) – O Conselho
Pontifício da Cultura, do Vaticano, em parceria com o Vicariato de Roma, vai promover na capital italiana um festival
internacional de teatro dedicado ao tema ‘O Ser Humano
do Futuro’.
De acordo com um comunicado do organismo da Santa
Sé, enviado hoje à Agência ECCLESIA, a iniciativa decorre
entre 27 e 29 de março de 2020 e resulta das reflexões
que o Conselho Pontifício da Cultura tem feito sobre esta questão, nomeadamente durante a
assembleia plenária que em 2017 dedicou ao tema ‘O futuro da humanidade’.
A intenção é mostrar “espetáculos centrados na relação entre o homem e as novas fronteiras
científico-tecnológicas”, com a noção de que a relação entre o humano, a técnica e a ciência

Avisos Inter Paroquiais:

“adquiriram hoje novas e totalmente inesperadas implicações no plano ético, religioso, social e

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade,

filosófico”.
“Das intervenções sobre o princípio e o fim da vida humana às alterações climáticas, da genética
à inteligência artificial, passando pelas novas fronteiras científicas e tecnológicas, o ser humano é
agora chamado a rever o seu papel no mundo”, refere o comunicado do dicastério da Santa Sé
para a Cultura.
Que recorda no mesmo texto a tentação que tem marcado o Homem, de procurar “condicionar e

no Arena Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais
que ao longo do corrente ano, fizeram ou irão fazer os seus 10, 25, 50 e 60 anos de
matrimónio.
Programa:

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados

dobrar de maneira irreversível as forças da natureza”, de “ultrapassar os seus próprios limites”,

• 15h00 - Preparação para a Eucaristia

de “buscar a imortalidade” ou mesmo de “se tornar Deus”.

• 15h30 - Celebração da Eucaristia, com a Bênção personalizada feita pelo Sr. Bispo

O festival internacional de teatro sobre ‘O Ser Humano do Futuro’ vai ser acolhido pela basílica

do Porto D. Manuel Linda e a entrega do respetivo diploma.

de S. João de Latrão e por vários espaços ainda por definir, e pretende apresentar ao público

As Inscrições devem ser efetuadas até este fim de semana, junto dos elementos da

trabalhos que expressem “em chave poética e artística” as temáticas que estão em cima da me-

Pastoral Familiar ou na sacristia.

sa, nas “mais diversas formas linguísticas”.

A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o deseja-

A Santa Sé abriu um concurso para a eleição dos trabalhos que irão depois integrar o certame,

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

sendo que os interessados deverão enviar as suas obras para análise do júri até dia 15 de outu-

Junho, às 15h30 no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória

bro, através do email festivalteatro@cultura.va.

para este dia diocesano. É importante a presença de todos para delinear este dia.

Os trabalhos selecionados para apreciação serão anunciados depois a 15 de novembro e os

Desde já o meu obrigado.

melhores cinco terão oportunidade de integrar o cartaz o festival internacional e de ser apresentados ao público.

