Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 5

19.00h
Igreja Muro

S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, Bispos (MO);
30º Dia Maria Alice da Silva Barbosa; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 6

Não há missa

Quinta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Romão

S. Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja (MO); 7º Dia João Manuel Rosa dos
Santos; Aniv. Falecimento Carlos Luís Oliveira Araújo e pais; Almas Purgatório

19.30h
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.
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I Domingo do Advento

Dia de Imaculada Conceição Padroeira de Portugal
8.00h
Igreja S. Mamede
Sexta
Dia 8

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida

9.15h
Igreja Muro

Ação de Graças pela nossa Conferência Vicentina. O ofertório desta Eucaristia
reverte para a nossa Conferência Vicentina.

10.30h
Igreja S. Romão

Ação de Graças pelos 60 anos de Matrimónio de Belmira dos Santos Duarte e
Manuel Martins de Oliveira

-nos a equacionar a nossa caminhada pela história
à luz da certeza de que “o Senhor vem”. Apresenta
também aos crentes indicações concretas acerca
da forma devem viver esse tempo de espera.
A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh,

11.30h
Mendões

o Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de vir
mais uma vez ao encontro de Israel para o libertar

15.30h
Igreja S. Mamede

10º Aniv. Maria Otília Duarte dos Santos; 20º Aniv. Maria José Reis
Amorim. (As famílias arranjaram sacerdote para celebrar esta Eucaristia).

vo. O profeta não tem dúvidas: a essência de Deus

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 9

do pecado e para recriar um Povo de coração no-

é amor e misericórdia; essas “qualidades” de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora

18.15h
Igreja S. Mamede

7º Dia João Manuel Rosa dos Santos; 30º Dia Álvaro da Silva Azevedo

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv.
Falecimento José Guilherme de Sousa Martins, pais e família; Aniv. Falecimento Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Aniv. António da Silva Ramos e pais;
Alminhas de Fonteleite

8.00h
Igreja S. Mamede

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

No final, romagem ao cemitério onde lembramos os murenses falecidos em
Novembro

10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Carolina Costa Machado; Maria Angelina da Silva Moreira
da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Edite da Conceição Gonçalves
da Rocha; José Pinto Teixeira de Carvalho e esposa; Artur da Silva, irmãos e
pais; Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Palmira Marques Gomes; António
Marques Gomes; Margarida de Abril; Alzira Dias Moreira; José Luís Duarte
Ribeiro; 3º Aniv. Falecimento António Oliveira Areal; Aniv. Falecimento Luciano
Sousa Tavares, esposa, filhos e genros; Aniv. Fernando José Ferreira Machado

em cada passo da caminhada histórica do Povo de Deus.
O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, que esse tempo de espera
deve ser um tempo de “vigilância” – isto é, um tempo de compromisso activo e efectivo com a
construção do Reino.
A segunda leitura mostra como Deus Se faz presente na história e na vida de uma comunidade
crente, através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu Povo. Sugere tam-

Domingo
Dia 10

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Durante o mês de Dezembro não há atendimento. Só temos o atendimento feito pelo cartório aos sábados de manhã das
10h às 12h. Se houver algum assunto urgente podem ir ter comigo no final das Eucaristias. Estarei a visitar os doentes das
nossas paróquias e em confissões.

bém aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem os dons de Deus.

In “Dehonianos”

Neste Advento, ao iniciarmos um novo Ano Litúrgico, somos convidados a ser "Movidos pela
Estrela que Brilha no Amor" e caminhar guiados pela Estrela rumo ao Presépio de Belém.
Assim criaremos “uma Igreja” bela, verdadeira casa de família, sensível, fraterna e acolhedora.
Que seja este o desafio da nossa Comunidade.

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

- Em São Cristóvão do Muro…

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

Óbitos

Óbitos

⇒ Como tem sido hábito, a Conferência Vicentina vai realizar a Venda de Natal entre 1 de Dezem-

•
•
•
•
•
⇒

Alberto Vieira de Sá
Álvaro da Silva Azevedo

•
•

Maria Alice da Silva Barbosa
Armando Ferreira Marques

⇒

António Azevedo da Rocha
Armando da Costa Ferreira

⇒

Alberto Pereira da Silva
Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒
⇒

bro e 7 de Janeiro aos sábados, domingos e feriados no Edifício Vila, junto à Igreja Paroquial. A
Conferência conta e acredita na generosidade e colaboração de todos.
Advento: Nos próximos dias 3 e dia 10 de Dezembro, a partir das 15
horas na nossa Igreja, vamos ter um momento de oração a cargo das
Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus.
O 9° ano de catequese em conjunto com o Centro Social e Paroquial de
S. Mamede do Coronado, está a realizar uma campanha de recolha de
tampas de plástico para conseguir equipamentos para os idosos daquela
instituição. Podem entregar as suas tampas no Salão Paroquial de S.
Mamede aos sábados às 18 horas, no Centro Social ou nas igrejas de S.
Mamede, S. Romão ou S. Cristóvão do Muro. É um gesto que não custa nada e com a contribuição de todos podemos ajudar os nossos amigos mais velhos. Contribua, ajude a ajudar.

Na próxima terça-feira, dia 5, pelas 21horas, temos reunião de catequistas, no nosso Salão.
Advento: No próximo dia 10 de Dezembro, a partir das 15 horas na nossa Igreja, vamos ter um momento de oração de preparação para o Natal, a cargo de todos os Grupos da Paróquia.

⇒

O Grupo de teatro do Muro vai levar a cena no próximo sábado, dia 9, pelas 21.15h no nosso Salão
Paroquial, mais um espetáculo intitulado: “XI CORAÇÃO”. A receita integral do mesmo será um presentinho que iremos oferecer ao André. Participe!

⇒

Por estes dias, está para chegar o Inverno à Grécia e continuam a chegar milhares de pessoas em
busca da sua Primavera da vida, fugindo da guerra, da perseguição e da morte. O Pedro Amaro e os
seus dois companheiros de missão vão num ferry para Lesbos com donativos. Nesta campanha em
particular, pelas limitações do transporte Portugal - Atenas e Atenas - Lesbos, não é possível fazeremse chegar donativos materiais. Assim, a forma mais concreta de apoiarmos os Refugiados na ilha grega
de Lesbos é através de um donativo monetário, para que, face ao que se passa nos campos, o dinheiro
possa ser investido no que realmente faz falta, nomeadamente, roupa interior e fraldas para os bebés. Foi aberta uma conta bancária para a recolha de donativos. Com pequenas contribuições, todos
estamos a fazer uma diferença inimaginável na vida de tantas pessoas que têm um acesso tão limitado
a tantos bens do dia-a-dia. Até dia 5 de Dezembro, todos podemos colaborar. Os donativos podem ser
feitos através de transferência bancária, IBAN PT50 0033 0000 4551 9301 066 05.
Os donativos monetários, assim como alguns bens materiais que estão a ser recolhidos por uma outra
campanha, como agasalhos para o inverno, produtos de higiene, calçado impermeável ou meias, também poderão ser doados através da recolha que o Grupo de Jovens irá fazer no domingo, dia 3 de Dezembro, das 14h às 16h no Salão Paroquial.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Domingo dia 03 Dezembro, I Domingo do Advento, às 15h00, oração da tarde

⇒
⇒

Avisos Inter Paroquiais:

⇒
⇒

Na próxima semana irão ser anunciadas as datas e as paróquias (do Concelho da Trofa), onde
irão ser realizadas as confissões de Advento. Desta forma todos temos a possibilidade de organizarmos a nossa vida, para podermos abeirarmo-nos do Sacramento da Reconciliação.
Advento: Neste fim de semana, entramos no Advento e para preparar a vinda do Senhor a nossa
paróquia e em sintonia com o que nos é proposto pela nossa Diocese vamos semana após semana preparar a chegada de Jesus Cristo, o verdadeiro Sol Nascente, cujos raios dão a vida.
Este ano somos convidados a ser "Movidos pela Estrela que Brilha no Amor" e caminhar guiados
pela Estrela rumo ao Presépio de Belém. Nesta caminhada que fazemos diariamente vamos
deixando no chão as nossas pegadas, fazendo o nosso percurso "Movidos pelo Amor de Deus",
vamos encontrando pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso testemunho. Neste sentido, quer na nossa Igreja, quer na nossa Capela, em frente ao altar, estará colocado um cesto, ao qual convidamos toda a nossa comunidade a criar um "pé de meia", onde
semana após semana poderão ser colocados bens de primeira necessidade para repartir com as
famílias mais pobres da nossa Paróquia. Vamos criar "Uma Igreja bela, verdadeira casa de família, sensível, fraterna e acolhedora".

⇒
⇒

da responsabilidade dos seguintes grupos: Grupo de Escuteiros, Grupo de Jovens, Ministros Extraordinários da Comunhão, Grupo de Leitores, Grupo de
Acólitos, Pastoral da Família e Grupo Coral;
Domingo dia 10 Dezembro, II Domingo do Advento, às 15h00, oração da tarde
da responsabilidade dos seguintes grupos: 1°ano, 3°ano, 5°ano, 7°ano e 9°ano
da nossa Catequese Paroquial e Grupo Coral;
Domingo dia 17 Dezembro, III Domingo do Advento, às 15h00, oração da tarde
da responsabilidade dos seguintes grupos: 2°ano, 4°ano, 6°ano, 8°ano e 10°
ano da nossa Catequese Paroquial e Grupo Coral;
No próximo dia 8, sexta-feira, pelas 17h, convido todos aqueles que queiram
participar no Grupo das Janeiras, para fazermos o primeiro ensaio, que será realizado no nosso
Salão. Como sempre, conto convosco!
Cabaz de Natal: O nosso Mega Cabaz de Natal, intitulado “Cabaz da Esperança” está pronto!
Convidamos a todos para que passem pelo nosso Salão Paroquial (salas da catequese), para o
verem, vale mesmo a pena uma visita! Agora necessitamos da colaboração de todos na compra
no mínimo de uma rifa. Recordamos que o valor a angariar com a passagem das rifas reverte
para as despesas com a compra de dois equipamentos para a catequese e principalmente para
as obras do nosso salão paroquial e área envolvente. Não fique indiferente a este projeto e a
esta obra que é de todos e para todos.
Paróquia e Catequese de São Romão Sempre em Ação!

