HORÁRIOS DAS MISSAS

AVISOS

¨ Terça-Feira, dia 22 de Março, às 19.00h.
¨ Domingo, dia 27 de Março às 8.00h. Eucaristia da Páscoa. No final Visita Pascal.
¨ Segunda-feira, dia 28 de Março às 11.00h.
ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Terça-feira das 17.00h até às 18.45 na Igreja do Muro, na quarta-feira, das 16.00h até às 18.45h na Igreja
de S. Mamede e na quinta-feira das 17.00h até às 18.45h na residência Paroquial de São Romão, pelo cartório.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, 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.
Programa da Semana Santa e Páscoa

Tríduo Pascal - quinta, sexta e sábado, às 21.00h, na Igreja.

Via Sacra a cargo dos jovens e da Catequese - Sexta-feira Santa, às 15.00h, com início junto à Igreja
Missa do Dia de Páscoa - 8.00h, no final, Visita Pascal.

Segunda-feira de Páscoa - Eucaristia às 11.00h. Nesta Eucaristia pode haver intenções.
Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão

- A comissão de festas pede para avisar que em consequência dos anteriores juízes Joana Filipa Araújo Castro e Paulo Miguel Couto Sousa estarem nas datas das nossas festas em Cracóvia em representação do nosso
grupo de jovens, fomos obrigados a convidar novos juízes. Deste modo, os juízes para este ano da festa em
honra de S. Pantaleão são: Ana Isabel Carneiro Santos e Diogo Filipe Carneiro Marques.
Desde já, agradecemos a vossa compreensão sobretudo dos novos juízes e dos seus pais, bem como de toda a
comunidade em geral.
- A comissão de festas pede para avisar que a partir do próximo dia 19 de Março (Sábado) irá abrir o “Bar da
Comissão” no São Pantaleão. Esta iniciativa visa a dinamizar a nosso recinto e a ajudar a mesma a possibilitar umas festas em honra de S. Pantaleão e S. Cristóvão mais grandiosas. Estaremos, deste modo abertos, aos
Sábados de Tarde e Domingos de manhã. Mais informações no facebook da comissão!
Deste modo, convidamos a todos os murenses a por lá aparecerem para conviverem e deliciarem-se com os
nossos petiscos!
- A Comissão de Festas de S. Cristovão e S. Pantaleão pede para avisar que no próximo dia 2 de Abril irá
decorrer uma peça de teatro apelidada por “OUTRA VEZ OS MESMOS” pelas 21h no salão paroquial.
Os bilhetes para esta, podem ser adquiridos junto dos elementos da Comissão de Festas.
Confraria do Santíssimo Sacramento

Convocam-se todos os Associados da Confraria do Santíssimo Sacramento para uma assembleia geral a realizar no próximo dia 6 de Abril, quarta-feira, pelas 20.30h, no Salão Paroquial do Muro.

Visite o nosso site: http://paroquiadomuro.pt.

Visite o nosso blogue: http://paroquiadomuro.blogspot.pt/

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
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“A Paixão e Morte de Jesus”
A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse
Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se
servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A
cruz (que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos
a lição suprema, o último passo desse caminho de
vida nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida por amor.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a testemunhar no meio
das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em
Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os
projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram
neste “servo” a figura de Jesus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da
arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe.

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera
egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total.

Avisos Inter Paroquiais
O compasso sairá no final da Eucaristia da manhã e percorrerá todas as casas da nossa freguesia. Peço e
espero que as pessoas acolham da melhor forma os elementos do Compasso.
Será entregue em cada casa uma pagela e far-se-á uma pequena Oração, mas para que isso aconteça é preciso que hajam condições mínimas: televisão desligada e ambiente propício…
O vosso Pároco, deseja-vos uma Santa Páscoa e que o Espírito de Cristo Ressuscitado, permaneça
sempre na vossa família.

Paróquia de S. Cristóvão do Muro
Vaticano: Presidente da República oferece «presente pessoal» ao Papa Francisco
Cidade do Vaticano, 17 mar 2016 (Ecclesia) – O presidente da República ofereceu hoje
ao Papa Francisco uma coleção de seis casulas desenhadas e feitas em Portugal e um
Registo de Santo António, “um presente pessoal” da sua coleção privada.

“[Registo de Santo António] Era um presente afetivo, expliquei isso primeiro ao Santo
Padre. É uma espécie de ex-voto. Isto é: um crente, ao longo de séculos, pedia uma in-

terceção e depois agradecia através de uma imagem que emoldurava e era uma gravura

do santo votivo ou da imagem de Maria que constituía uma tradição quase artística portuguesa”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Aos jornalistas, na Embaixada Portuguesa em Roma, assinalou que escolheu “talvez,

um dos mais bonitos” da sua coleção, alusivo a Santo António de Lisboa para ser um

“presente pessoal, personalizado”, que o Papa “entendesse e compreendesse o seu significado”.

O presidente da República Portuguesa ofereceu ainda uma
coleção de seis casulas

(paramentos usados pelo sacerdote na celebração da Missa)

desenhadas pelo arquiteto Siza
Vieira, e “manufaturados por
uma empresa portuguesa”.

O Papa Francisco ofereceu a

Marcelo Rebelo de Sousa a edi-

ção em português da encíclica “A Alegria do Evangelho” e do documento do Papa sobre “o cuidado da casa comum”, a carta encíclica “Laudato sí”.

Como acontece habitualmente com os chefes de Estado, Francisco ofereceu também a

Marcelo Rebelo de Sousa um medalhão do seu pontificado com dois ramos de oliveira
entrelaçados, símbolo da paz.

Paróquia de S. Cristóvão do Muro
Redes Sociais: O Papa no «Instagram» com o nome «Franciscus»
Anúncio feito pelo monsenhor Dario Viganò que explica revolução comunicativa
de Francisco

Lisboa, 17 mar 2016 (Ecclesia) – ‘Franciscus’ é o nome da conta que o Papa vai abrir na rede
social Instagram, de partilha de fotografias e pequenos vídeos, este sábado, dia 19 de março,
Festa litúrgica de São José.
O anúncio foi feito pelo prefeito da Secretaria para a Comunicação do Vaticano que explicou
a revolução comunicativa de Francisco como sendo um “Papa Apple com interface simples e
um sistema complexo, um homem de grande cultura que sabe explicar as coisas às crianças”.
O monsenhor Dario Viganò destacou que o Papa pode definir-se como “um perfeito contador
de histórias”, ao referir-se às novas modalidades de comunicação por ele introduzidas.
“Francisco segue os grandes ensinamentos da Igreja mas, ao mesmo tempo, mudou muito o
modo de comunicar o pontificado. Não apenas simplificando a figura do Papa mas também ao
contar história e parábolas”, desenvolveu.
O prefeito da Secretaria para a Comunicação do Vaticano deu ainda no exemplo das homilias
matinais na Eucaristia, na Capela da Casa de Santa Marta: “Entra nos sentimentos das pessoas
através do Evangelho.”
O Papa recebeu o CEO do Instagram, em fevereiro, rede social onde o Vaticano já tem uma
conta e partilha fotografias e vídeos.
“Falamos sobre o poder das imagens para unir as pessoas em diferentes culturas e línguas.
Foi, de longe, uma das experiências mais memoráveis de minha vida”, escreveu Kevin Systrom, sobre a honra de conhecer Francisco, na rede social que dirige (propriedade do Facebook).
O Papa Francisco, de 79 anos, já assumiu não ser um assíduo utilizador da internet ou das
novas tecnologias, mas sua conta no Twitter 26 milhões de seguidores e nos quase três anos
de pontificado já hospedou no Vaticano dois encontros com o ‘Google Hangouts’, para o projeto educativo ‘Scholas Occurrentes’.
Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 2014, o Papa argentino escreveu que “a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade
entre todos e isto é uma coisa boa, é um dom de Deus”.
Monsenhor Dario Viganò falou ainda sobre a reforma dos media do Vaticano e disse que a
plataforma digital pretende “repensar de forma unitária e de acordo com o modelo top-down
para compreender quem são os utilizadores”.
“Faremos confluir num único portal os textos, a rádio e os vídeos. Começamos a fazer grupos
de trabalho mistos para juntar as coisas boas que existem”, acrescentou, na apresentação do
seu livro ‘Fedeltà e cambiamento – La svolta di Francesco raccontata da vicino’ – ‘Fidelidade
e mudança – a reviravolta de Francisco contada de perto’, em Roma.
Cinco anos, é segundo o responsável, o tempo necessário para essa reforma e 2016 é “um ano
importante” pela fusão de televisão e da rádio, “num único ‘Centro de Rádio e TV Vaticano’”.
“A ideia não é cortar, mas passar aos investimentos. Queremos que cada euro gasto tenha tanto a força comunicativa quanto a semente de missão apostólica”, concluiu o monsenhor Dario
Viganò, divulgou a Rádio Vaticano.

