DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 25

19.00H
Igreja Muro

1º Aniv. Falecimento Joaquim Bento Moreira de Almeida e sua esposa
Maria de Lurdes Araújo de Almeida

Quarta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento José Coelho da Silva

19.00h
Igreja S. Romão

S. CIRILO DE ALEXANDRIA, Bispo e Doutor da Igreja (MF);
7º Dia Maria Armanda Galiza da Costa Matos Naldinho; 7º Dia Olinda
Pereira da Silva; 2º Aniv. Falecimento Alvarinho Mendonça Ramos,
esposa e pais; Aniv. Falecimento José Oliveira Azevedo e família

Quinta
Dia 27
Sexta
Dia 28

19.00h
Irmãs Reparadoras do Sagrado
Coração de Jesus

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (Solenidade)

14.30h
Igreja S. Romão

Encerramento do ano catequético

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 29

18.15h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças pelos 25 anos de matrimónio de Idalina Martins e
Ramiro Martins; 11º Aniv. Falecimento Celeste Araújo Moreira

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva e familiares; Joaquim da Silva Dias; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Orlando
Lagoa de Sousa e Silva e irmãos; Alberto Cândido Pereira da Silva e
família; Isaura Loureiro Barbosa; Aurélio Sousa Paiva; Luís Vieira Pereira Damasceno e família; Aniv. Falecimento Maria Adélia Moreira,
pais e irmão; Aniv. Falecimento Domingos Rodrigues Ferreira e esposa; Aniv. Natalício José Ferreira; Ação de Graças a S. João Batista

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 30

1º Aniv. Falecimento Maria Alice Gonçalves da Costa

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Helena Sousa Tavares; António Pinto, esposa e pais; Laura Silva Santos, marido e filho; Almerinda Silva Brás e marido; Adriano Alberto
Naldinho e esposa; Maria Ribeiro Maia e genro; Deolinda Pereira da
Silva e marido; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Maria Rosa da
Silva Pesqueira, marido e filhos; Aniv. Júlia Moreira dos Santos e marido

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, das 9.00h às
10.30h, na Igreja de S. Mamede e 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, 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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12º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa
reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A
Palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a
descobrir em Jesus o “messias” de Deus, que realiza
a libertação dos homens através do amor e do dom
da vida; e convida cada “cristão” à identificação com
Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da própria
vida um dom generoso aos outros.
O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus:
“e vós, quem dizeis que Eu sou?” Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como
um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. “Conhecer
Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse caminho de entrega, de doação, de amor total.
A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega trouxe conversão e
purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o caminho da entrega não é um caminho de
fracasso, mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. João, o autor do Quarto Evangelho, identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo.
A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o cristão deve
“revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e do dom da
vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da vida
em plenitude.

In Dehonianos

“Louvar Deus, dar-lhe prazer, ser dos seus amigos: como isso é bom!”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

O Convívio Paroquial do passado dia 2 de junho, organizado pelas nossas Zeladoras

Vaticano: Papa une-se a maratona online contra o bullying (c/vídeo)

e Conselho Económico angariou 2.196,00€ para o Fundo Paroquial. Quero agradecer

Francisco sublinha importância de respeitar «identidade dos outros»

a iniciativa, a organização e o dia, que, de facto, foi uma maravilha! Já está marcado o
próximo, que será no dia 24 de maio de 2020. Iniciativas como estas promovem a

Cidade do Vaticano, 21 jun 2019

comunhão na nossa Comunidade e é este o caminho que gostava de ver, cada vez

(Ecclesia) – O Papa Francisco associou-

mais!

se hoje a uma maratona online contra o
bullying, promovida pelo observatório
juvenil da fundação pontifícia ‘Scholas
Occurrentes’.
“Um problema que me preocupa muito é
que cada um de vós encontre a sua própria identidade, sem a necessidade de
diminuir ou obscurecer a identidade dos
outros”, apela o pontífice, numa mensagem divulgada através do YouTube e das
redes socias, aos participantes na iniciativa “#StopCyberbullyingDay – 24h Scholas Talks”.
O Papa disse que todos são chamados a seguir um caminho de “diálogo”, sem “atacar ou diminuir a identidade dos outros”.
“O bullying é um fenómeno de autocompensação, autovalorização, mas não se encontrando a
si próprio, antes diminuindo o outro para se sentir mais alto”, advertiu.
Segundo Francisco, quando essas expressões de agressão acontecem em grupos de jovens,
na escola, nos bairros, o que se manifesta é “a pobreza da identidade daqueles que atacam”.
“Somos caminhantes, iguais, todos caminhamos, mas todos diferentes, todos em harmonia.
Declarem guerra ao bullying, porque ele diminui a dignidade, e apostem no diálogo, no caminhar juntos, na paciência de ouvir o outro”, concluiu, abençoando todos os participantes.

∗

A Associação Recreativa Juventude do Muro organiza a 8ª Caminhada «Ponha-se a
andar» dia 30 de Junho de 2019 com inicio pelas 9:00. Sendo já uma tradição, este
ano estará inserida nas comemorações do 41° aniversário da AR Juventude do Muro.
Com um percurso de dificuldade média baixa com partida e chegada na sede da ARJ
Muro e com cerca de 7,5 km por caminhos pouco usados que levam as pessoas a
conhecer sítios e paisagens que habitualmente passam despercebidas á comunidade.
Será uma manhã diferente divertida e de bem estar geral que trará mais cor e movimento á freguesia do Muro. Antes da caminhada propriamente dita teremos uma aula
de

aquecimento

para

ativação

corporal

e

já

aí

começará

a

animação.

As inscrições já estão abertas têm um custo desde 3€ com oferta de t-shirt água e
várias surpresas e podem ser feitas na sede da ARJ Muro ou junto de membros da
organização até dia 23 de Junho
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

