DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 10

Não há missa

Quarta
Dia 11

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Romão

Santíssimo Nome de Maria (MF); Almas de Purgatório

Sexta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede

S. João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja (MO)

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Maria Amélia Rodrigues Costa; 30º Dia Isabel Maria das
Neves Ribeiro; Maria das Dores Barbosa e marido Joaquim Ferreira da Silva

Sábado
Dia 14

INTENÇÕES

18.15h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria Rosa Moreira da Silva

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Palmira Pires da Silva; Joaquim Mário Moreira Lagoa e família; Tiago Fonte Araújo; José da
Silva Teixeira, pais e irmã; Aniv. Manuel António da Silva Leite;
Aniv. Falecimento Branca Rodrigues de Sousa, marido, filho e
família; Aniv. Natalício Carlos Oliveira Araújo, esposa e filho

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 15
9.15h
Igreja Muro
10.30h
30º Dia Alcina de Lurdes Martins Silva; Maria Angelina da Silva
Capela S. Bartolo- Moreira da Cunha e família; Manuel Ferreira Marques; Graciosa
meu
Maia Sanches e marido

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana, 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 papelada.
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23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do "Reino".
Optar pelo "Reino" não é escolher um caminho de
facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de
renúncia e de dom da vida.
É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas
do "caminho do discípulo": é um caminho em que o
"Reino" deve ter a primazia sobre as pessoas que
amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar
contacto com esta proposta tem de pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para a acolher...
Jesus não admite meios-termos: ou se aceita o "Reino" e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e "a
fundo perdido", ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (porque não é um
caminho que se percorra com hesitações e com "meias tintas").
A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se pelo "Reino" que só em Deus é
possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, portanto, aí, um encorajamento implícito a aderir ao "Reino": embora exigente, é um caminho que leva à felicidade plena.
A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os que aceitam a dinâmica do
"Reino"; só ele permite descobrir a igualdade de todos os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em
Cristo. Aceitar viver na lógica do "Reino" é reconhecer em cada homem um irmão e agir em consequência.
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

Ecologia: Papa defende estilos de vida sustentáveis, perante «emergência climática»
Francisco lança iniciativa ecuménica de oração e ação que se prolonga até à festa de
São Francisco de Assis
Cidade do Vaticano, 01 set 2019
(Ecclesia) – O Papa apelou hoje no
Vaticano à adoção de estilos de
vida mais sustentáveis, perante o
que denominou como “emergência
climática”.
“Hoje acontece o Dia Mundial de
Oração pela Criação, uma oração
ecuménica que procura a tomada
de consciência e o compromisso
para tutelar a nossa casa comum,
a partir de um estilo de vida pessoal e familiar mais sustentável”, declarou, após a recitação dominical
da oração do ângelus.
Ainda hoje, o Papa divulgou uma
mensagem, pelo V Dia Mundial de Oração pela Criação, destacando a próxima Cimeira das
Nações Unidas para a Ação Climática.
“Os Governos deverão mostrar vontade política de acelerar, drasticamente, as medidas para
se alcançar o mais rápido possível o nível zero de emissões de gases com efeito estufa e
conter o aumento médio da temperatura global em 1,5°C relativamente aos níveis préindustriais, em consonância com os objetivos do Acordo de Paris”, pontou.
O pontífice observou ainda que, no próximo mês de outubro, “a Amazónia – cuja integridade
se encontra gravemente ameaçada – estará no centro da atenção duma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos”.
“Aproveitemos estas oportunidades para responder ao clamor dos pobres e da terra”, apelou.
O texto, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, insistiu na necessidade de novos
estilos de vida, “mais simples e respeitadores”.
“É hora de abandonar a dependência dos combustíveis fósseis, empreendendo rápida e
decididamente transições para formas de energia limpa e de economia sustentável e circular. E não esqueçamos de ouvir as populações indígenas, cuja sabedoria secular nos pode
ensinar a viver melhor a relação com o meio ambiente”.
Francisco realça que a degradação aumentou nas últimas décadas: “a poluição constante, o
uso incessante de combustíveis fósseis, a exploração agrícola intensiva, a prática de abater
as florestas, estão a elevar as temperaturas globais para níveis preocupantes”.
“Criamos uma emergência climática, que ameaça gravemente a natureza e a vida, inclusive
a nossa”, denuncia.
O Papa convida todos os católicos a “dedicar-se à oração neste tempo que, partindo duma
iniciativa oportunamente nascida em campo ecuménico, se configurou como Tempo da Criação: um período de oração mais intensa e de ação em benefício da casa comum, que tem
início a 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e termina a 4 de
outubro, memória de São Francisco de Assis”.
“Sintamo-nos em sintonia profunda também com os homens e mulheres de boa vontade,
conjuntamente chamados, no contexto da crise ecológica que tem a ver com todos, a promover a salvaguarda da rede da vida, de que fazemos parte”, escreve.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

Matrículas para a Catequese: 7 e 8 de setembro, 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.

∗

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

∗

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

∗

Reunião Geral de catequistas e Pais dos restantes anos (2º ao 10º): dia 15 de
outubro, pelas 21 horas, no nosso salão paroquial.

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

Avisos Inter Paroquiais:

◊ Estarei a caminhar até Fátima durante a semana. Durante este período, a nossa
comunidade ficará a cargo do Padre Manuel. Qualquer assunto urgente, é favor
contactá-lo.

