DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 26

19.00h
Igreja Muro

30º Dia António da Silva Araújo

Quarta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento Joaquim Maia Ferreira

Quinta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Arménio Moreira da Silva; Aniv. Falecimento Joaquim Pereira Araújo, esposa e filha

Sexta
Dia 29

08.00h
Capela Esp. Santo
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 30

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

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva
e Famíliares; Joaquim da Silva Dias; Alberto Cândido Pereira da
Silva; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Joaquim
Mário Moreira Lagoa; António Cardoso Ferreira; João Ferreira;
Maria Fernanda Simões; Manuel da Silva Mamede e esposa;
Aniv. Natalício Brilhantina da Silva Faria; Aniv. Falecimento Guilherme Silva Martins, esposa, filho e família; Aniv. Falecimento
Domingos Ferreira de Andrade

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 1
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Ação de Graças pelos 71 anos de vida de Maria Adelina Oliveira
Faria; 30º Dia Abílio Almeida da Rocha; Martinho Sousa Santos
e sogros; Maria Nogueira de Sousa e marido (Águas); Armindo
Moreira Maia; Maria Rosa Rodrigues Silva; Joaquim Gonçalves
dos Santos; Felismina Tavares Torres; Maria Arminda Brás Martins e avós; Manuel Moreira Machado, esposa e filho; Aniv. Natalício Zacarias Duarte e esposa; Aniv. Falecimento Nelson Manuel Silva Barbosa e família; 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 367 - Ano C - De 24 de Novembro a 1 de Dezembro de 2019

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
A Palavra de Deus, neste último domingo do
ano litúrgico, convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à
maneira dos reis deste mundo: é uma realeza
que se exerce no amor, no serviço, no perdão,
no dom da vida.
A primeira leitura apresenta-nos o momento
em que David se tornou rei de todo o Israel.
Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade,
de abundância, de paz, que ficou na memória
de todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, o Povo sonhava com o regresso a essa era de felicidade
e com a restauração do reino de David; e os profetas prometeram a chegada de um descendente de David que iria realizar esse sonho.
O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o Messias/Rei enviado por Deus, que
veio tornar realidade o velho sonho do Povo de Deus e apresentar aos homens o "Reino"; no entanto, o
"Reino" que Jesus propôs não é um Reino construído sobre a força, a violência, a imposição, mas sobre
o amor, o perdão, o dom da vida.
A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a soberania de Cristo sobre toda a criação;
além disso, põe em relevo o seu papel fundamental como fonte de vida para o homem.

In Dehonianos

“A caridade do Coração de Jesus tornou-se uma piedade profunda face às grandes misérias
da humanidade. Ele manifesta a sua piedade em cada página do Evangelho. Ele age, consola, assiste, cura, Ele quer que vós façais o mesmo.”
Padre Dehon

Avisos Inter Paroquiais:

•

O ofertório das Eucaristias do passado fim-de-semana, que reverteu para os Seminários totalizou: Na Paróquia de S. Cristóvão do Muro: 280€; na Paróquia de S.
Mamede do Coronado: 212€ e na Paróquia de S. Romão do Coronado: 200€. A
todos, muito obrigado!

•

No próximo dia 28 de novembro, pelas 21 horas, vai decorrer o 2º Encontro de
Formação Vicarial para Catequistas no Salão Paroquial em Alvarelhos.

•

Vaticano: Novo Acordo-Quadro entre a Santa Sé e a República de Angola entra em vigor
Documento reconhece personalidade jurídica da Igreja Católica e das suas Instituições

“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!

Cidade do Vaticano, 21 nov 2019 (Ecclesia) –
O Vaticano anunciou hoje em comunicado a
entrada em vigor do Acordo-Quadro entre a
Santa Sé e a República de Angola, assinado
em setembro deste ano.
“O Acordo-Quadro, que entrou hoje em vigor
nos termos do seu artigo 25º, garante à Igreja
Católica a possibilidade de desempenhar a sua
missão em Angola. Em particular, é reconhecida a personalidade jurídica da Igreja Católica e das suas Instituições”, refere a nota.
Segundo a Santa Sé, as duas partes, “salvaguardando sua própria independência e autonomia, comprometem-se a cooperar para o bem-estar espiritual e material do homem e a
favor do bem comum, respeitando simultaneamente a dignidade e os direitos da pessoa
humana”.
A 12 de novembro, o Papa recebeu o presidente angolano, João Lourenço, em audiência
privada, com “especial atenção aos esforços que visam favorecer o desenvolvimento e a
manutenção da paz social”.
“Durante as cordiais conversações, nas quais foram enfatizadas as boas relações entre a
Santa Sé e Angola e a apreciada contribuição da Igreja Católica em muitos setores da sociedade, foi dada especial atenção a alguns aspetos do acordo bilateral assinado no Vaticano, a 13 de setembro passado”, indicou a Santa Sé.

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.

∗

Na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, pelas 20.30h, há Assembleia Geral da Confraria do Santíssimo Sacramento.

∗

Na sexta-feira, dia 29 de novembro, pelas 21 horas, há reunião do Conselho Económico.

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

