Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 7

19.00h
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Alberto Vieira de Sá

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Dedicação da Basílica de Latrão (Festa); 7º Dia Ilda Maria da Silva Areal;
7º Dia Otília Delcarmen Zamora Cabrera; Almas Purgatório

Sexta
Dia 10

08.00h
Igreja S. Mamede

S. Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja (MO)

17.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria Alice da Silva Barbosa; 30º Dia Jacinta Moreira Maia

Sábado
Dia 11

Domingo
Dia 12

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

XXXI Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 31º Domingo do Tempo Comum convida-nos
30º Dia Maria Rosa da Silva Rocha Laires; Manuel Azevedo Ramos e família;
Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Augusto Ferreira Ramalho, esposa e
irmãos; José da Silva Teixeira, pais e irmã; Aniv. Falecimento Joaquim Pereira Ferreira e sogros

8.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Pedro Miguel Azevedo Ferreira da Silva; Manuel Joaquim Araújo
Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa Maria
Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus

9.15h
Igreja Muro

Festa da Palavra (4º Ano da Catequese). Em seguida, romagem ao cemitério
onde lembramos os que faleceram no mês de Outubro

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia José Maria Ferreira Barbosa; Maria Angelina da Silva Moreira da
Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Albino Fernandes Rocha, pais,
sogros e cunhado; Armindo Moreira Maia e esposa; José Pinto Teixeira de
Carvalho e esposa; Júlia Cândida Dias e família; Joaquim da Silva e família;
Abílio Sampaio de Sousa, pais e irmã; Isaura Loureiro Barbosa; Aniv. Falecimento Luciano da Silva Brás e esposa

11.30h
Largo da Biqueira
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Ação de Graças a São Martinho

a uma reflexão séria sobre a seriedade, a verdade e a
coerência do nosso compromisso com Deus e com o Reino. De forma especial, as leituras deste domingo interpelam os animadores das comunidades cristãs acerca da
verdade do seu testemunho, da pureza dos seus motivos,
do seu real empenho na construção de comunidades
comprometidas com os valores do Evangelho.
O Evangelho apresenta-nos o grupo dos “fariseus”. Critica
violentamente a sua pretensão à posse exclusiva da verdade, a sua incoerência, o seu exibicionismo, a sua insensibilidade ao amor e à misericórdia. Mais do que
informação histórica, é um convite aos crentes no sentido de não deixarem que atitudes semelhantes se
introduzam na família cristã e destruam a fraternidade, fundamento da comunidade.
Na primeira leitura um “mensageiro de Jahwéh” interpela os sacerdotes de Israel. Convocados por Deus
para serem “mensageiros do Senhor do universo”, para ensinar a Lei e para conduzir o Povo para Deus,

ATENDIMENTO

eles deixaram-se dominar por interesses egoístas, negligenciaram os seus deveres, desvirtuaram a Lei.

Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 19.00h, na Igreja do Muro, na quarta-feira das 8.30h às 10.00h, na Igreja de São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.

Eles são, por isso, os grandes responsáveis pelo divórcio entre Israel e o seu Deus. Jahwéh anuncia que

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.

evangelizadores da comunidade cristã de Tessalónica. Do esforço missionário feito com amor, com humil-

não pode tolerar esse comportamento e que vai desautorizá-los e desmascará-los.
A segunda leitura apresenta-nos, em contraste com a primeira, o exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo – os
dade, com simplicidade, com gratuidade, nasceu uma comunidade viva e fervorosa, que acolheu o Evangelho como um dom de Deus, que se comprometeu com ele e que o testemunha com verdade e coerência.
In “Dehonianos”
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Para meditar esta semana: “Ó Igreja Católica, como és amável! Nasceste do lado do meu Salvador, como Eva do lado de Adão. De ti disse Cristo: osso dos meus ossos e carne da minha
carne (Gn 2,23). És amável pela amabilidade de Cristo, tua Cabeça, e de todos os santos, teus
membros. ”
Padre Dehon

Outubro nas Comunidades
- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Batizados

Batizados

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bárbara Filipa Ferreira Silva Carvalho
Benedita Maia Dias
Beatriz Oliveira Moreira
Sofia Sousa Ferreira

Casamentos

•

Juliana Carneiro e Flávio Ferreira

Óbitos

•
•

Orlando Maia da Costa
Graciosa Ferreira Ramos

Bodas de Ouro

•

Fernanda e Henrique Carneiro

- Em São Cristóvão do Muro…

Óbitos

•
•

João Pedro Faria da Costa
Maria Leonor Campos dos Santos
Lara Beatriz Dias Oliveira
Francisco Ferreira Martins

José Maria Ferreira Barbosa

Casa Paroquial de S. José.

⇒ Côngrua/Direitos Paroquiais: Agradeço a todos os que contribuíram para a Côngrua/Direitos
Paroquiais e de uma forma especial aos que a recolheram.

⇒ O sr. Manuel, Zelador da Sagrada Família do Lugar de Mendões, entregou-me a quantia de 90€.
A ele, muito obrigado!

⇒ Reunião da Conferência Vicentina na próxima quinta-feira dia 9 às 21 horas no salão paroquial.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Na próxima terça-feira, dia 7 de Novembro, pelas 20.30h no Salão Paroquial, há Assembleia Geral
da Confraria do Santíssimo Sacramento.

⇒

No próximo dia 8, quarta-feira, pelas 21 horas na nossa Igreja, há confissões para os jovens que vão
receber o Sacramento do Crisma no próximo dia 12 de Novembro.

⇒

Na próxima sexta-feira, dia 10 de Novembro pelas 21.30 horas, na residência Paroquial, há reunião
do Conselho Económico

Maria Rosa da Silva Rocha Laires
António Paulo Garcia Pelicano
Joaquim Coutinho da Silva
Otília del Carmen Zamora Cabrera
Ilda Maria da Silva Areal

Jacinta Moreira Maia
António Augusto de Oliveira Ferreira

Bodas de Ouro

•
⇒

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do próximo fim de semana reverte para as obras da nossa

Henrique de Sousa Barros

Óbitos

•
•
•
•
•
•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

No próximo dia 9, quinta-feira, pelas 21.30 horas na nossa Igreja, há confissões para os jovens que
vão receber o Sacramento do Crisma no próximo dia 12 de Novembro.

⇒

No próximo dia 9 de Dezembro, convido a nossa Comunidade Paroquial a confraternizar em espírito
de família num “Jantar de Natal”. O jantar será no restaurante “O Bêco”, por volta das 20.30h. O
preço por pessoa é de 15 Natais. As crianças até aos 4 anos não pagam nada e dos 4 aos 12 pagam
metade. As inscrições podem ser feitas com o Pedro, comigo no atendimento, com o Vítor Martins ou
com o Camilo Faria. A sala tem lotação máxima de 200 pessoas. No ato da inscrição tem de ser feito
o pagamento. As inscrições terminam no dia 3 de Dezembro. Conto convosco para este convívio da
nossa Família Paroquial!

Esmeralda Moreira e Hilário Costa

Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma palavra de parabéns a
quem celebrou o seu casamento ou celebrou o seu aniversário de casamento e, por fim uma palavra, também de
parabéns aos pais e familiares das crianças que foram batizadas.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ A Igreja Católica celebra a Semana dos

⇒

Seminários 2017 com o lema ‘Fazei o que
Ele vos disser’, inspirado na passagem do
Evangelho das bodas de Caná, entre 12 e
19 de novembro. “É ocasião privilegiada
para que os cristãos tomem consciência
da importância do seminário como lugar
indispensável para a formação dos futuros
pastores da Igreja”, escreve o presidente
da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios na sua mensagem à Igreja. D. António
Augusto de Azevedo, bispo auxiliar do Porto, explica que hoje os seminários representam
“um sinal da esperança para a Igreja e para o mundo” porque aqueles que neles se formam em ordem ao ministério sacerdotal “serão expressão da presença de Jesus Cristo”.
Nota: Os ofertórios das missas do fim de semana de 18 e 19 de Novembro revertem
para os Seminários.
O Crisma Vicarial realiza-se no dia 12 de Novembro, pelas 15.30 horas, na Igreja Nova de São
Martinho de Bougado.

Vaticano: Papa desafia católicos a serem pessoas de «esperança e não de desespero»
O Papa Francisco evocou cardeais e bispos falecidos no último ano, entre eles D. António Francisco dos Santos
e D. Manuel Martins
Cidade do Vaticano, 03 nov 2017 (Ecclesia) - O Papa Francisco
presidiu hoje no Vaticano à Missa em sufráfio pelos 14 cardeais e
137 bispos falecidos no último ano, na qual convidou os católicos a
ter uma “uma atitude de confiança” perante a morte.
“A fé que professamos na ressurreição leva-nos a ser homens de
esperança e não de desespero, homens da vida e não da morte,
porque nos consola a promessa da vida eterna, radicada na união a
Cristo ressuscitado”, disse, na homilia da celebração que decorreu
na Basílica de São Pedro.
O Papa começou por referir-se ao pesar pela separação das pessoas, sublinhando que a Liturgia dos últimos dias fala numa dimensão
de “esperança”, da “vitória completa sobre a morte por meio da
ressurreição”.
“A morte torna definitiva a encruzilhada que já aqui, neste mundo,
está diante de nós: o caminho da vida, isto é, com Deus, ou o caminho da morte”, assinalou.
A homilia centrou-se na ressurreição de Jesus como facto determinante na fé cristã, mostrando que “ morte não tem a
última palavra”.
“A comunhão com os defuntos não fica apenas ao nível dum desejo, duma imaginação, mas torna-se real”, acrescentou
Francisco.
O Papa agradeceu o “serviço” que os falecidos cardeais e bispos prestaram à Igreja e rezou por todos eles.
Em Portugal, a Igreja Católica despediu-se nos últimos 12 meses de D. António Francisco dos Santos, bispo do Porto, e
de D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal.

