DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Segunda
Dia 18

20.30h
Igreja S. Romão

Ação de Graças ao Padroeiro S. Romão

12.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças pelo 21º Aniversário da elevação da Trofa a Concelho

19.00h
Igreja Muro

Ação de Graças pelos 30 anos de casamento de Maria Odete Madureira
e Fernando Silva Lage

Quarta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria Júlia Jerónima; 7º Dia João Ferreira da Silva; 7º Dia Irmã
Maria Beatriz Armelim ; 1º Aniv. Falecimento Maria da Conceição dos
Santos Gonçalves

Quinta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia José Altamiro da Silva Duarte; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 22

08.00h
Capela Esp. Santo

Terça
Dia 19

17.00h
Igreja Muro

7º Dia Armando de Oliveira Sanches; Jaime Azevedo Dias

18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 23

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Lola da Conceição Mariano; Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos e marido e pais; Manuel Fernando
Paiva de Sousa, pais e irmão; Alberta de Sousa e Silva, marido e família; Albino Sousa Maia, esposa e família; Lúcio Silva Santos e filho Henrique e cunhado; António Joaquim Faria da Cunha e sogra; Maria Deonilde Oliveira Ramos e marido; Joaquim Fernando da Silva Cardoso;
Augusto Ferreira Ramalho e esposa; Graciosa Sousa Martins; Aniv.
Olindina Ramos Brás e filho Desidério Fernando Ramos Brás; Aniv.
Falecimento Aurélio Sousa Paiva

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 24

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Helena Sousa Tavares; António Pinto, esposa e pais; José Manuel da
Costa Ribeiro; Laura Silva Santos, marido e filho; Adriano Alberto Naldinho e esposa; José Ferraz, filho e família; Graciano Augusto de Sousa e
Cunha e sogros; Aniv. Natalício Alcina Lurdes Martins Silva e marido;
Aniv. Natalício Lúcia Maria Brás da Silva e família; Aniv. Natalício Maria
Moreira dos Santos e marido; Aniv. Falecimento Alexandrina Fernanda
Tavares, pais e irmã; Agostinho José da Silva Coelho e filhas

⇒ 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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33º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da história da salvação e diz-nos que a meta
final para onde Deus nos conduz é o novo céu
e a nova terra da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro (que deve ser o horizonte
que os nossos olhos contemplam em cada dia
da nossa caminhada neste mundo) faz nascer
em nós a esperança; e da esperança brota a
coragem para enfrentar a adversidade e para
lutar pelo advento do Reino.
Na primeira leitura, um "mensageiro de Deus"
anuncia a uma comunidade desanimada, céptica e apática que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O
Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a vida e vai fazer com que
nasça esse "sol da justiça" que traz a salvação.
O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer, até à segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos em caminhada na história é comprometer-se na transformação do mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e nasça o Reino. Esse "caminho" será percorrido no meio de dificuldades e perseguições; mas os discípulos terão sempre a ajuda e a força de
Deus.
A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o direito de
nos instalarmos na preguiça e no comodismo, alheando-nos das grandes questões do mundo e evitando
dar o nosso contributo na construção do Reino.
In Dehonianos

“Santa Gertrudes chama a Jesus a sua pérola. Ela encontrou uma pérola que era Jesus, fazia
continuamente oferendas a Jesus, a ponto de Jesus vir habitar no seu coração. Ela é o doutor do louvor e do desejo.”
Padre Dehon

Avisos Inter Paroquiais:

•
•

O ofertório das Eucaristias deste fim-de-semana reverte para os Seminários.
Na próxima terça-feira, dia 19 de Novembro, pelas 12 horas, celebraremos Eucaristia na Igreja Paroquial de São Mamede do Coronado, em Ação de Graças pelo
21º Aniversário da elevação da Trofa a Concelho. Recordaremos todos os habitantes deste nosso concelho, vivos e defuntos.

•

“10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”: A Cáritas, com o apoio da
Conferência Episcopal Portuguesa, apresenta a
iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto
pela Paz”. Uma ação focada na vivência do Natal assente nos valores humanos e cristãos da
celebração do Natal. É neste espírito que se
pretende ajudar as pessoas em situação de
carência. A partir do próximo domingo e durante
os próximos meses a rede nacional Cáritas,
está empenhada na promoção de diferentes
atividades que chamam a atenção para os valores da Paz e para a necessidade de se marcar a
celebração do Natal com gestos concretos de
Esperança e de Solidariedade. A vela a que
muitos portugueses já se habituaram a ver durante este período tem, este ano, uma nova
imagem. Uma vela em forma de estrela, com
um tamanho maior e aromatizada vem trazer um novo dinamismo à ação que é
desenvolvida anualmente nas diferentes comunidades do país. A partir deste fim
de semana, as “estrelas da paz” estarão disponíveis, pelo valor de 2€. Do total de
verbas recolhidas 65% destina-se a apoiar a ação de cada Cáritas diocesana no
seu trabalho de apoio às pessoas necessitadas. Os restantes 35% são canalizados para o apoio às vítimas do Ciclone Idai, em Moçambique. As velas podem
ser adquiridas na sacristia. Conto com a participação de todos!

Vaticano: Papa apresenta pobres como «tesouro da Igreja»
Mensagem a peregrinos reunidos em Lourdes
Cidade do Vaticano, 15 nov 2019 (Ecclesia) – O Papa
enviou uma mensagem aos peregrinos reunidos em
Lourdes para a celebração do III Dia Mundial dos Pobres, que se celebra no domingo, apresentando os mais
desfavorecidos como o “tesouro” da Igreja.
“Vós que sois pequenos, pobres, frágeis, sois o tesouro
da Igreja. Vós estais no coração do Papa, no coração
de Maria, no coração de Deus. Cada vez que a vossa
vida foi pisada, maltratada, ofendida, foi Jesus a ser
pisado, maltratado, ofendido”, refere a intervenção, em
vídeo, divulgada hoje pelo Vaticano.
Francisco falava aos participantes na peregrinação organizada pela associação ‘Fratello’,
que promove iniciativas em favor dos mais pobres e vulneráveis.
“Irmãos e irmãs, eu preciso de vós, de cada um de vós. Vós que estão ao pé da cruz, talvez sozinhos, isolados, abandonados, sem-abrigo, forçados a abandonar a vossa família
ou o voss país, vítimas do álcool, da prostituição, da doença. Estai cientes de que Deus
vos ama”, declarou.
Na sua mensagem para o III Dia Mundial dos Pobres, uma celebração instituída na Igreja
Católica pelo próprio Francisco, o Papa denuncia a existência de um “túnel” sem fim de
miséria, em toda a humanidade, que exclui a maior parte da população mundial, gerando
uma situação que será insustentável, a curto prazo.
“A condição de marginalização, em que vivem acabrunhadas milhões de pessoas, não
poderá durar por muito tempo. O seu clamor aumenta e abraça a terra inteira”, escreve.
O texto, divulgado pelo Vaticano, denuncia “formas de novas escravidões” a que estão
submetidos milhões de homens, mulheres, jovens e crianças, nos dias de hoje.
O Papa evoca, em particular, “os milhões de migrantes vítimas de tantos interesses ocultos”, as pessoas sem-abrigo e marginalizadas e os pobres que procuram, no lixo, algo com
que se “alimentar ou vestir”.
A celebração do III Dia Mundial dos Pobres acontece este ano a 17 de novembro, penúltimo domingo do calendário litúrgico católico.
À Imagem dos anos anteriores, o Papa vai almoçar com um grupo de 1500 pobres, no auditório Paulo VI, do Vaticano, após a Missa na Basílica de São Pedro.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

Domingo, dia 24 de Novembro, temos a celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo. Haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, desde o final da missa
até às 12 horas, altura em que será dada a bênção pelo Padre Rui. Este momento de
oração é promovido pela Confraria do Santíssimo Sacramento e a parte final da Adoração será da responsabilidade de todos as crianças e jovens da nossa Catequese,
bem como dos Catequistas. Todos estamos convidados a participar neste momento
íntimo de encontro com Jesus Cristo - Eucaristia.

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

