DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
6 Agosto

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Sábado
10 Agosto

17.00h
Igreja Muro

Domingo
11 Agosto

9.15h
Igreja Muro

Terça
13 Agosto

19.00h
Igreja Muro

Quinta
15 Agosto

9.15h
Igreja Muro

Sábado
17Agosto

17.00h
Igreja Muro

Domingo
18 Agosto

9.15h
Igreja Muro

Terça
20 Agosto

19.00h
Igreja Muro

Sábado
24 Agosto

17.00h
Igreja Muro

Domingo
25 Agosto

9.15h
Igreja Muro

Preside à Eucaristia o sr. D. António Augusto Azevedo, Bispo Titular da Diocese de Vila Real

Terça
27 Agosto

19.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Falecimento António Azevedo da Silva

Sábado
31 Agosto

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Falecimento Maria Aurora de Sousa e Silva

Domingo
1 Setembro

9.15h
Igreja Muro

Terça
3 Setembro

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Sábado
7 Setembro

17.00h
Capela S. Pantaleão

1º Aniv. Falecimento Maria Rosa Mendes Ferreira

Domingo
8 Setembro

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério onde lembramos todos os
que faleceram no mês de Agosto

No final, romagem ao cemitério onde lembramos todos os
que faleceram no mês de Julho

30º Dia Leonídia da Costa Vinhas

1º Aniv. Falecimento Adriano augusto Moreira Maia

ATENDIMENTO
Há atendimento a partir do dia 3 de Setembro. Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na residência de São Cristóvão 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.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 355 - Ano C - De 4 de Agosto a 8 de Setembro de 2019

18º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia deste domingo questiona-nos acerca da
atitude que assumimos face aos bens deste mundo.
Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida; e convida-nos a descobrir e a amar
esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa
existência e que nos garantem a vida em plenitude.
No Evangelho, através da “parábola do rico insensato”, Jesus denuncia a falência de uma vida voltada
apenas para os bens materiais: o homem que assim
procede é um “louco”, que esqueceu aquilo que,
verdadeiramente, dá sentido à existência.
Na primeira leitura, temos uma reflexão do
“qohélet” sobre o sem sentido de uma vida voltada
para o acumular bens… Embora a reflexão do
“qohélet” não vá mais além, ela constitui um patamar para partirmos à descoberta de Deus e dos seus valores e para encontramos aí o sentido último da
nossa existência.
A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo: isso significa deixarmos os “deuses” que nos
escravizam e renascermos continuamente, até que em nós se manifeste o Homem Novo, que é “imagem
de Deus”.

In Dehonianos

“Quanta bondade do divino Mestre para todos aqueles que sofrem! Eram os cegos, os surdos, os coxos, os leprosos, os possuídos pelo demónio… Não vemos que ele tenha recusado
a ninguém o seu pedido.”
Padre Dehon

Vaticano: Papa convida a rezar pelas famílias (c/vídeo)
Francisco pede vida de amor e de oração que seja «laboratório de humanização»
Cidade do Vaticano, 01 ago 2018
(Ecclesia) – O Papa convidou as

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

no final das missas de sábado e domingo.

∗

Reunião de Catequistas para planificação do ano catequético, no dia 19 de setembro, pelas 21 horas, no nosso salão.

comunidades católicas de todo o
mundo a rezar pelas famílias, duran-

Matrículas para a Catequese: 31 de Agosto e 1 de setembro e 7 e 8 de setembro,

∗

te o mês de agosto, para que sejam

Encontro com os pais das crianças do 1º ano e respetivas catequistas: dia 26 de
setembro. pelas 21 horas, no nosso salão.

“laboratórios de humanização”.

∗

Inicio da Catequese - Festa do Acolhimento: dia 12 de outubro, pelas 10 horas.

“Rezemos para que as famílias,

∗

Reunião Geral de catequistas e Pais dos restantes anos (2º ao 10º): dia 15 de

graças a uma vida de oração e a
uma vida de amor, se tornem cada
vez mais laboratórios de humaniza-

outubro, pelas 21 horas, no nosso salão paroquial.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

ção”, refere Francisco, na nova edição de ‘O Vídeo do Papa’, divulgada
através das redes sociais pela Rede Mundial de Oração do Papa.
Apostar no diálogo, viver experiências em conjunto, aprender a acolher-se e perdoar-se mutuamente são os desafios propostos pelo Papa às famílias.
“Que mundo queremos deixar para o futuro? Deixemos um mundo com famílias, cuidemos
das famílias, porque elas são verdadeiras escolas do amanhã. São espaços de liberdade,
são centros de humanidade”, declara.
Francisco convida a reservar tempo, em família, “para a oração pessoal e comunitária”.
O padre jesuíta Frédéric Fornos, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa,
sublinha em comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA que é “nas famílias, com as
suas alegrias e feridas, êxitos e deceções, que primeiro se aprende a amar e a deixar-se
amar”.
O ‘Vídeo do Papa’ é uma iniciativa mensal que divulga as intenções de oração pelos
“desafios da humanidade e a missão da Igreja”, realizado pela Rede Mundial de Oração do
Papa (RMOP), produzido pela La Machi – Comunicação para Boas Causas, com o apoio da
RMOP – Portugal.

Avisos Inter Paroquiais:

A RMOP é um serviço pontifício confiado à Companhia de Jesus que congrega cerca de 35

◊ Estarei de férias de 19 de Agosto a 1 de Setembro. Durante este período, a nossa

milhões de pessoas em todo o mundo.

comunidade ficará a cargo do Padre Manuel. Qualquer assunto urgente, é favor

O ‘Vídeo do Papa’, lançado em janeiro de 2016, teve dezenas de milhões de visualizações

contactá-lo.

nos seus canais próprios – O Vídeo do Papa, Youtube e Facebook.

