HORÁRIOS DAS MISSAS

Boletim Paroquial

AVISOS

S. Cristóvão do Muro

¨ Terça-Feira, dia 26 de Abril às 19.00h.

¨ Sábado, dia 30 de Abril às 17.00h. 30º Dia Arnaldo Moreira Neves; Ação de Graças pelos
50 anos de matrimónio de Maria Rosa e Joaquim Ferreira
¨ Domingo, dia 1 de Maio às 9.15h. Eucaristia da Catequese (Festa das Bem Aventuranças 7º ano da Catequese). Ação de Graças por todas as mães, vivas ou defuntas, da nossa Comunidade
ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Terça-feira das 17.00h até às 18.45h na Igreja do Muro, na quarta-feira, das 16.00h até às
18.45h , na Igreja de São Mamede e na quinta-feira das 16.00h até às 18.45h na residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado não há atendimento pelo cartório.
Dia Vicarial da Catequese e visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
Convido uma vez mais, toda a Catequese, bem como toda a comunidade a estarem presentes no
evento, como também apelo para estarmos todos na Paróquia de Árvore, das 4h às 5h da manhã,
para a hora da Oração/Adoração à Nossa Senhora.
Nota: Estão em pagamento as cotas da Confraria do Santíssimo Sacramento. Podem fazer o pagamento no final das Eucaristias, na Casa da Fábrica.
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O Amor

O tema fundamental da liturgia deste domingo é o do amor: o que identifi

ca os seguidores de Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da vida.

No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos e deixa-lhes em testamento o
“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. É nessa entrega
radical da vida que se cumpre a vocação cristã e

que se dá testemunho no mundo do amor materno e paterno de Deus.
Na

primeira

leitura

apresenta-se

a vi-

da dessas comunidades cristãs chamadas a
viver no amor. No meio das vicissitudes e das

crises, são comunidades fraternas, onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros

nas dificuldades, se amam e dão testemunho do

amor de Deus. É esse projeto que motiva Paulo
Visite o nosso site: http://paroquiadomuro.pt.

e Barnabé e é essa proposta que eles levam, com a generosidade de quem ama, aos
confins da Ásia Menor.

A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados a viver no
Visite o nosso blogue: http://paroquiadomuro.blogspot.pt/

amor.
·

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com

Avisos Inter Paroquiais
Na próxima quinta-feira, pelas 21 horas, temos reunião com os Ministros Extraordinários da Comunhão, no Salão. Paroquial de S. Romão.

Paróquia de S. Cristóvão do Muro

Paróquia de S. Cristóvão do Muro
(GIO2DAY):
Hoje, aqui e agora, jovens cristãos encontram-se para um dia cheio de formação, convivio e
muita alegria. Este é o mote do Gio2Day, o evento organizado pelo movimento GIOFRATER Juventude Franciscana Missionária de Nossa Senhora, com o apoio de um dos seus grupos, o
Grupo de Jovens JSF Muro.
O encontro realizar-se-á dia 24 de Abril na Paróquia de São Cristóvão do Muro, neste ano em
que a Juventude Sem Fronteiras do Muro e o GIOFRATER veem ser comemorado o seu 20º
aniversário.
Pensado para ser um encontro de formação e orientação destinado a todos os jovens e agentes
pastorais que testemunham todos os dias a alegria de Cristo (Grupos de Jovens, Catequistas,
Catequizandos e Acólitos com mais de 15 anos), é uma atividade que prima por conjugar, também, momentos de convívio, partilha e enriquecimento pessoal.
Por meio de temas e workshops sobre os mais diversos assuntos que têm interesse para jovens
curiosos e que visam aprender mais, fica a promessa de um dia bem preenchido, nesta que será
já a 5ª edição do Gio2day. O dia culminará num café-concerto que, certamente, irá alegrar a
noite dos presentes.
A presença nos wokshops carece de uma inscrição prévia. As inscrições estarão abertas até dia
20 de Abril, com almoço incluído. Para o esclarecimento de qualquer tipo de dúvida relativamente ao evento, bastará que seja feito o contacto com qualquer elemento do Grupo de Jovens
JSF Muro.
Esta atividade é vista como uma forma de chegar às comunidades, promovendo a evangelização e a cultura, de modo a possibilitar os jovens dos dias de hoje de uma formação integral.
AULA DE ZUMBA SOLIDÁRIA
O Grupo de Jovens Juventude Sem Fronteiras do Muro pede para informar que se irá
realizar uma aula de Zumba solidária no dia 24 de Abril, pelas 15h30 no Parque de Jogos do
Muro.
O objetivo da aula é angariar fundos para que o Samuel Marques da Costa, bisneto do
senhor Armando “Pêssego”, possa submeter-se a uma terapia de transplante de células estaminais, nos Estados Unidos da América, para a sua paralisia cerebral. De forma a ajudar os pais a
angariar os 150 mil euros que precisam para o transplante, cada pulseira para a aula de zumba
tem o custo de 5 euros e pode ser adquirida falando com qualquer elemento do grupo, no final
da missa ou em qualquer outra ocasião. A receita vai reverter na totalidade para este menino de
dois anos.
Desde já, o grupo de Jovens, assim como a família do pequeno Samuel, agradecem a
ajuda de todos.
VENDA DE BOLOS

O Grupo de Jovens pede, também, para avisar, que irão continuar com as suas vendas de
bolos, de modo a angariarem os fundos para participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude
deste ano com o Papa, na Polónia.

As vendas serão feitas de, aproximadamente, 15 em 15 dias, no final das missas, se as
condições atmosféricas assim o permitirem.
O Grupo agradece a contribuição e o apoio que a Paróquia lhes tem prestado.

Recitação do Terço - Mês de Maria 2016

Dia
1

Ministro da Comunhão
Eucaristia

Grupo Responsável
Zeladoras

Hora
20.30h

3

Eucaristia

Leitores

20.30h

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sr. Dario

Catequistas

D. Aurora

7º Ano Catequese

Sr. José Maria
Eucaristia (Capela)

Grupo Coral
1º e 6º Ano Catequese

D. Maria José

Acólitos

Eucaristia

Conferência Vicentina

Eucaristia

Conferência Santíssimo Sacramento

D. Maria José

Conselho Económico

Sr. Dario

D. Aurora

Grupo de Jovens

8º Ano Catequese

13
14

Sr. José Maria
Eucaristia

Comissão de Festas
2º e 5º Ano Catequese

16

Sr. Dario

Zeladoras

15
17
18

Eucaristia
Eucaristia

Catequistas
Leitores

D. Aurora

9º Ano Catequese

Eucaristia

3º e 4º Ano Catequese

Sr. Dario

Conferência Vicentina

19
20

D. Maria José
Sr. José Maria

22

Eucaristia

24

Eucaristia

Conferência Santíssimo Sacramento

27

Sr. José Maria

Comissão de Festas

29

Eucaristia

31

Eucaristia

21
23
25
26
28
30

D. Aurora
D. Maria José
Eucaristia

Acólitos
Grupo Coral

Grupo de Jovens

10º Ano Catequese
Conselho Económico
Catequistas
Zeladoras

Encerramento Mês de Maria (local a
designar)
Leitores

20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
18.00h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
18.00h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
18.00h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
20.30h
18.00h
20.30h
20.30h

Nota: A Sagrada Comunhão, apenas será distribuída nos dias em que não haja Eucaristia na Paróquia

