DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 29

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento Maria Ferreira da Silva

Quinta
Dia 31

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Falecimento José Augusto Lima da Silva; Aniv. Falecimento
Irene da Silva Moreira; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 1

Sábado
Dia 2

INTENÇÕES

8.00h
Igreja S. Mamede

Todos os Santos (Solenidade)

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Todos os Santos (Solenidade)

14.00h
Igreja S. Romão

Todos os Santos (Solenidade)

16.00h
Igreja Muro

Todos os Santos (Solenidade)

17.00h
Comemoração de todos os Fiéis Defuntos; 1º Aniv. Falecimento
Capela S. Pantaleão Palmira Nunes de Carvalho
18.15h
Igreja S. Mamede

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

19.30h
Igreja S. Romão

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

8.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Augusto Lima Tavares

Domingo 9.15h
Dia 3
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Festa da Palavra (4º Ano de Catequese)
Manuel Azevedo Ramos e família; Martinho Sousa Santos e pais;
Joaquim Moreira Mota e esposa; Aniv. Natalício Carlos Lages
Martins; Aniv. Natalício Maria Rosa Tavares Maia e pais; 5º Aniv.
Falecimento Inês Vilarinho Reis

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, não há
atendimento. 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 363 - Ano C - De 27 de Outubro a 3 de Novembro de 2019

30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
A liturgia deste domingo ensina-nos que
Deus tem um "fraco" pelos humildes e
pelos pobres, pelos marginalizados; e
que são estes, no seu despojamento, na
sua humildade, na sua finitude (e até no
seu pecado), que estão mais perto da
salvação, pois são os mais disponíveis
para acolher o dom de Deus.
A primeira leitura define Deus como um "juiz justo", que não se deixa subornar pelas ofertas desses
poderosos que praticam injustiças na comunidade; em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e
escuta as suas súplicas.
O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa a atitude dos
orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é o resultado natural dos seus méritos; e
propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto
a acolher o dom de Deus. É essa atitude de "pobre" que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de
todos os tempos.
Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com
ânimo - a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema geral deste domingo; contudo, podemos
dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus
méritos, mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os homens que a acolhem.
In Dehonianos

“Cristo foi posto fora da vida política e da vida económica. Ele quer reentrar aí com os seus
benefícios, com o reino da justiça e da caridade. Mãos à obra!“
Padre Dehon

Dia de Todos os Santos - 1 de Novembro
8.00h

Eucaristia em São Mamede, seguida de romagem ao cemitério.

10.30h

Eucaristia na Capela de São Bartolomeu, em São Romão, seguida de romagem
ao cemitério.

14.00h

Eucaristia na Igreja de São Romão, seguida de romagem ao cemitério.

16.00h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro, seguida de romagem ao cemitério.

Dia de Fiéis Defuntos - 2 de Novembro

Sínodo 2019: Papa pede perdão pelo lançamento de imagens amazónicas ao
Tibre
Cidade do Vaticano, 25 out 2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco pediu hoje perdão
pelo lançamento de duas imagens amazónicas que foram atiradas ao rio Tibre, em
Roma, após serem roubadas de uma igreja, junto ao Vaticano.
Falando de improviso após a 15ª reunião geral do Sínodo especial para a Amazó-

17.00h

Eucaristia na Capela S. Pantaleão em São Cristóvão do Muro.

18.15h

Eucaristia na Igreja de São Mamede do Coronado.

ram retiradas da Igreja Santa Maria em Traspontina, que estavam lá sem intenções

19.30h

Eucaristia na Igreja em São Romão do Coronado.

idólatras e foram atiradas ao Tibre”.

nia, o pontífice quis “dizer uma palavra sobre as estátuas da pachamama que fo-

“Em primeiro lugar, isto
aconteceu em Roma e, como bispo da diocese, peço
Crisma 2019
Dia 5 de novembro – 21.00h – Confissões para os Crismandos de S. Cristóvão do Muro, na
Igreja.

perdão às pessoas que foram ofendidas com este
gesto”, declarou.

Dia 6 de novembro – 21.00h – Confissões para os Crismandos de S. Mamede e S. Romão,
na Igreja Paroquial de S. Mamede.

O Papa quis comunicar que

Dia 8 de novembro – 21.00h – Encontro com todos os Crismandos e o sr. Bispo, na Igreja
Nova da Trofa, em São Martinho de Bougado.

tanto clamor mediático, fo-

Dia 10 de novembro – 15.30h – Celebração do Crisma, na Igreja Nova da Trofa, em S. Martinho de Bougado.

nos, e recuperadas pelas autoridades policiais italianas.

as estátuas, que “criaram
ram encontradas”, sem daAs imagens que figuram uma mulher grávida, como símbolo da vida, poderão ficar
expostas este domingo na Missa de encerramento do Sínodo, uma decisão que
Francisco delegou no secretário de Estado do Vaticano.
As imagens são utilizadas pelas “Equipas itinerantes”, grupo católico da América
Latina.

Avisos Inter Paroquiais:

•

No próximo dia 6 de novembro, pelas 21.15 horas, em São Mamede do Coronado, há encontro Vicarial de formação para leitores.

