DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 3

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 4

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Fernando Barros Moreira da Silva; 30º Dia Maria Fernanda
de Oliveira Marques

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Armindo Santos Martins; Lucinda Azevedo Mendonça, marido e filhos; Aniv. Natalício Olinda Gonçalves de Sá, marido e filhos;
Aniv. Falecimento Carolina Costa Machado; Aniv. Falecimento Carlos Luís Moreira Araújo e pais; 6º Aniv. Falecimento Justa Moreira
Torres e família

Quinta
Dia 5

Sexta
Dia 6

Sábado
Dia 7

Domingo
Dia 8

08.00h
Capela Esp. Santo
17.00h
Capela S. Pantaleão

1º Aniv. Falecimento Maria das Dores Barbosa

18.15h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças à Imaculada Conceição. No final da missa, Procissão de velas em honra da Imaculada Conceição, que terminará no
Largo de Mendões. O percurso é o habitual, sendo que este ano a
parte final é pela Rua de Mendões.

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos, marido e
pais; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Luciano Sousa Tavares e esposa; Felismina Tavares Torres e marido; Maria Cândida Maia dos Santos; Tiago
Fontes Araújo; Balsemino dos Santos Moreira, pais e irmãos; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Aniv. Falecimento Idalina Paiva Oliveira,
marido e filhos

8.00h
Igreja S. Mamede

Solenidade da Imaculada Conceição

9.15h
Igreja Muro

Solenidade da Imaculada Conceição. No final, romagem ao cemitério onde lembramos os que faleceram no mês de novembro

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Solenidade da Imaculada Conceição

11.30h
Largo da Imaculada
Conceição

Solenidade da Imaculada Conceição

⇒ 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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1.º DOMINGO DO ADVENTO
A liturgia deste domingo apresenta um apelo
veemente à vigilância. O cristão não deve instalar
-se no comodismo, na passividade, no desleixo,
na rotina, na indiferença; mas deve caminhar,
sempre atento e vigilante, preparado para acolher
o Senhor que vem e para responder aos seus desafios.
A primeira leitura convida os homens - todos os
homens, de todas as raças e nações - a dirigiremse à montanha onde reside o Senhor. É do encontro com o Senhor e com a sua Palavra que resultará um mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim.
A segunda leitura recomenda aos crentes que despertem da letargia que os mantém presos ao mundo das
trevas (o mundo do egoísmo, da injustiça, da mentira, do pecado), que se vistam da luz (a vida de Deus,
que Cristo ofereceu a todos) e que caminhem, com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, ao encontro da salvação.
O Evangelho apela à vigilância. O crente ideal não vive mergulhado nos prazeres que alienam, nem se
deixa sufocar pelo trabalho excessivo, nem adormece numa passividade que lhe rouba as oportunidades;
o crente ideal está, em cada minuto que passa, atento e vigilante, acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos seus desafios, cumprindo o seu papel, empenhando-se na construção do "Reino".

In Dehonianos

“Aquele que Me ama, ama o meu Pai e é amado por Ele. Não podemos amar um sem o outro. É de modo particular em Nosso Senhor que o seu Pai é amado, porque é por Ele, seu
Filho, que o Pai se manifestou.”
Padre Dehon

Vaticano: “A Teologia nasce e cresce de joelhos» – Papa Francisco
Comissão Teológica Internacional está a assinalar 50 anos de história

Avisos Inter Paroquiais:

•

No próximo dia 19 de dezembro, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos,
vamos dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas. É muito importante a presença de todos.

•

“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, 29 nov 2019 (Ecclesia) – O Papa
Francisco recebeu hoje os membros da Comissão Teológica Internacional, que assinala 50 anos de história, e
disse que a Teologia “nasce e cresce de joelhos” e os
teólogos são “mediadores entre a fé e as culturas”.
Para o Papa, os investigadores em Teologia devem
“trazer à luz o Evangelho” com aspetos “sempre novos
do inesgotável mistério de Cristo”, traduzindo a fé para a
atualidade, para que cada pessoa a sinta mais próxima.
De acordo com o portal de notícias do Vaticano, o Papa afirmou que a Teologia “não é um tratado
catedrático sobre a vida, mas a encarnação da fé na vida”.
Criada pelo Papa Paulo VI há 50 anos, a Comissão Teológica Internacional tem ainda um “intenso
trabalho a fazer”, afirmou Francisco, porque só uma Teologia que respire o Evangelho, sem ser funcional, pode atrair.
Para o Papa Francisco, a vida espiritual e a vida eclesial são as duas dimensões fundamentais da
Teologia.
“A Teologia nasce e cresce de joelhos”, afirmou o Papa.
Para Francisco, a dimensão eclesial da Teologia faz com que esta ciência não se isole, mas atue na
comunidade, ao serviço de todos, “para difundir o sabor do Evangelho aos irmãos e às irmãs do próprio tempo, sempre com doçura e respeito”.
Criada após o Concílio Vaticano II, a Comissão Teológica Internacional trabalhou e publicou 29 documentos.
O Papa Francisco valorizou os dois últimos temas tratados pela Comissão Teológica Internacional, o
da sinodalidade e da liberdade religiosa, por serem temas que tem “muito a peito”.
De acordo com o VaticanNews, o Papa Emérito Bento XVI também expressou a sua gratidão pela
existência deste organismo, a que esteve ligado antes de ser eleito Papa.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

No próximo sábado, dia 7 de dezembro, pelas 16 horas, há encontro com todos os
acólitos, na Capela de S. Pantaleão.

∗

Juventude sem fronteiras do Muro: Vimos por este meio dar conhecimento do início
das nossas janeiras. As mesmas irão começar no lugar perto de Lantemil no próximo
dia 1 de Dezembro. Sendo que continuam daí em diante, até visitarmos todas as vossas casas. Queremos, ainda, convidar todos os membros da catequese a juntarem-se
a nós para, juntos, cantarmos pelas ruas da freguesia do Muro. Quem estiver interessado, deve comparecer pelas 17h, no Salão Paroquial do Muro. Desde já, agradecemos a vossa disponibilidade por todos os anos nos abrirem a vossa porta e nos receberem tão bem. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo!

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

