DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 16

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 17

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Isaurino Faria Raimundo

Quinta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Romão

António Rodrigues Barbosa da Mota; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 20

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Maria Armanda Galiza da Costa Matos Naldinho; Manuel
Azevedo Ramos e família; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e
irmão; Lúcio da Silva Santos, filho e cunhado; Manuel da Silva Mamede, esposa; Aniv. Natalício Manuel Silva Almeida, pais e irmãos

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 21

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Ação de Graças pelos 80 anos de vida de Maria Augusta Vaz; 30º
Dia Olinda Pereira da Silva; Maria Rosa Moreira da Silva, marido e
filho; Albertino Monforte; João Monteiro Peixoto e filho; Alexandrino
Brandão Linhares, esposa e filho; Lucinda Ferreira da Silva, pais e
filho; Deolinda Sousa Costa e família; Manuel António da Silva Ferreira; José Ferraz, filho e família; Joaquim Ramos de Assunção, pais
e sogros; Joaquim Carriço; António Ferro e esposa; Agostinho José
da Silva Coelho e filhas; Maria Arminda Ferreira Carvalho, pais,
sogros e cunhados; Aniv. Falecimento Maria Alzira Reis da Costa,
mãe e irmão; Aniv. Falecimento Deolinda Manuela Moreira da Silva
e pai; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças
a Santa Rita

⇒ 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 S. Mamede. 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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15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos outros – dizem
os textos que nos são propostos – que encontramos a vida em
plenitude.
O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de determinados ritos, mas no amor (a Deus e aos irmãos). Como exemplo, apresenta-se a figura de um samaritano – um herege, um infiel, segundo os padrões judaicos, mas
que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão
caído na berma da estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz Jesus a
cada um dos que o querem seguir no caminho da vida plena.
A primeira leitura reflete, sobretudo, sobre a questão do amor
a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua
vida e a amá-lo de todo o coração. Como? Escutando a sua voz no íntimo do coração e percorrendo o
caminho dos seus mandamentos.
Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência fundamental,
como o centro à volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente. O texto foge, um tanto, à
temática geral das outras duas leituras; no entanto, a catequese sobre a centralidade de Cristo leva-nos a
pensar na importância do que Ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual
tudo se constrói, convém escutá-l’O atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência
fundamental da nossa caminhada.
In Dehonianos
“Entre nós e Nosso Senhor, há um regime de amizade, de cooperação e de comunidade de
bens, análogo à união de Nosso Senhor com seu Pai… Regime de amor, de santa liberdade
e de familiaridade (Jo 15,16). Jesus revela-me esta amizade, para me encher de alegria (Jo
15,11). Que farei para lhe responder?“
Padre Dehon

Porto: Diocese promove jornadas catequéticas com sete itinerários formativos

Ordenações de Diáconos e de Presbíteros

Porto, 12 jul 2019 (Ecclesia) – O Secretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC) do Porto promove as suas Jornadas Catequé-

Decorrerá no próximo dia 14 de Julho, às 16h na Sé do Porto a celebração das Ordenações

ticas, para catequistas e outros agentes educativos, este sábado,

de Diáconos e Presbíteros

13 de julho, entre as 09h00 e as 17h00, no Seminário de Vilar.

Receberão a ordenação de Presbíteros os seguintes ordinandos:

“Os catequistas vão participar nos encontros de partilha de experi-

Micael Danilo Brito da Silva - S. Martinho de Recesinhos, Penafiel

ências orientados por catequistas que tem desenvolvido projetos e

Tiago Filipe da Costa Santos - Chave, Arouca

materiais criativos nas suas paróquias no âmbito catequético”,
explicou Isabel Oliveira do SDEC ao sítio online ‘Educris’.
Na informação enviada à Agência ECCLESIA, a responsável adianta que a 15.ª edição destas jornadas
vão disponibilizar sete itinerários formativos “de modo intensivo” que “pretendem ser um espaço de refle-

Ordem de Diácono:
César Abílio Ventura Pinto - Sendim, Felgueiras
Filipe Martins de Sousa Vales - Cedofeita, Porto

xão e formação para os agentes”, a partir da carta pastoral para este setor e a “necessária melhoria das

José Almonte Jesús - República Dominicana

práticas catequéticas”.

José da Silva Coelho - Freamunde, Paços de Ferreira

Os participantes, “mais de 320 catequistas”, vão poder inscrever-se num dos sete itinerários que o Se-

Misael Fermin Fermin Calderón - República Dominicana

cretariado Diocesano da Educação Cristã propõe, e que decorrem em simultâneo: ‘Métodos, interpretação e estudo de itinerários bíblicos: a vocação nas Escrituras’, com José Carlos Carvalho; ‘A arte de
discernir e acompanhar em grupo eclesial: uma iniciação’, por Joaquim Santos; ‘Uma catequese ao serviço da iniciação cristã’, com Isabel Oliveira e Fernanda Sousa.
As outras formações são sobre ‘O adolescente: conhecer, comunicar e acompanhar’ e ‘O adolescente:
alegria e festa do encontro com Jesus Cristo’, respetivamente com João de Deus e André Coelho;
«Iconografia Cristã: A Arte como caminho para a iniciação cristã e a vivência da fé», por Luís Casimiro e
«Leitura orante da Palavra: métodos de planificação», com Ana Shultz, Fernando Pinheiro e Maurício
Pinheiro, divulga o ‘Educris’.

Avisos Inter Paroquiais:

◊ No próximo dia 27 de julho, pelas 16h, terá lugar no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de São Romão do Coronado a apresentação da segunda obra publicada de Emanuel António Dias, «Com o coração nas mãos». Esta foi editada pela
Paulus e escrita em co-autoria com a escritora Marta Arrais. A apresentação da
obra será realizada pelo Sr. Pe. Rui Miguel da Mota Alves. Os autores têm imenso
gosto em contar com a presença de todos para este evento. Caso não possam estar
presentes e queiram adquirir na mesma um exemplar podem contactar o autor Emanuel António Dias através de 912474766 ou enviando email para: porquenemtudofazsentido@gmail.com. O livro tem um custo de 13 "corações.
◊ Acólitos: IV Plenário (I deste novo Mandato) do Serviço Diocesano de Acólitos: ao longo do ano, a nossa diocese do Porto promove várias sessões com os
vários grupos de acólitos da nossa diocese... A representar a nossa vigararia Trofa
e Vila do Conde, estão os acólitos Alexandre (Trofa) e o acólito João (S. Mamede
do Coronado). Ambos foram eleitos pelo nosso vigário Pe. Luciano Lagoa juntamente com o Diácono José Maria!

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

Na próxima terça-feira, dia 16 de julho, pelas 21 horas, há reunião de Catequistas. É
importante a presença de todos!

∗

No próximo dia 21 de julho, domingo, pelas 10 horas, irá decorrer a bênção da praceta
em frente à Igreja do Muro. Convido toda a Comunidade Paroquial a estar presente!

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

