Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 12

19.00h
Igreja Muro

Nossa Senhora de Guadalupe (MF)

Quarta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Luzia, Virgem e Mártir (MO); 7º Dia Gracinda Ferreira Lima;
30º Dia António Azevedo da Rocha; 30º Dia Armando da Costa Ferreira;
1º Aniv. Olinda Delfina Sousa Rodrigues

Quinta
Dia 14

19.00h
Igreja S. Romão

S. João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja (MO); Aniv. Natalício Fernando Augusto Ferreira Maia e família; Almas Purgatório

Sexta
Dia 15

8.00h
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Capela Espírito Santo

II Domingo do Advento

17.00h
Igreja Muro

A liturgia do segundo domingo de Advento constitui um vee18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 16
19.30h
Igreja S. Romão

Ação de Graças pelos 50 anos de matrimónio de Manuel Silva e Maria
Arminda Rosas; Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa
Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho
e esposa Margarida de Jesus
1º Aniv. Falecimento João Pereira Martins; Manuel Azevedo Ramos e
família; Maria Nóemia Vieira Cardoso; Palmira Pires da Silva; José da
Silva Teixeira, pais e irmã; Luciana Paulina e marido; Natalina Brás e
genro; Joaquim dos Santos Silva; Aniv. Natalício Manuel António da Silva
Ferreira; Aniv. Falecimento Joaquim da Silva Martins, esposa e filhos;
Aniv. Manuel Joaquim Ferreira da Silva; Aniv. Falecimento Justa Rodrigues de Sousa, pais, irmãos e família; Almas de Purgatório

mente apelo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. Por sua parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao
homem um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz;
mas esse mundo só se tornará uma realidade quando o
homem aceitar reformar o seu coração, abrindo-o aos valores de Deus.
Na primeira leitura, um profeta anónimo da época do Exílio
garante aos exilados a fidelidade de Jahwéh e a sua vontade de conduzir o Povo – através de um caminho fácil e direi-

8.00h
Igreja S. Mamede

to – em direção à terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por
sua vez, é pedido que dispa os seus hábitos de comodismo, de egoísmo e de autossuficiência e aceite,

Domingo
Dia 17

9.15h
Igreja Muro

outra vez, confrontar-se com os desafios de Deus.
No Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos (e, claro, os homens de todas as épocas) a

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Armando Farpa
e sogros; Joaquim Monteiro Ramos, pais e sogros; Rosa Monteiro, marido
e pais; José Manuel da Costa Ribeiro e tias; Otília Del Carmen Zamora
Cabrera; Fernando Silva, esposa e família; João Monteiro Peixoto e filho;
José Joaquim Alves Oliveira; Aniv. Maria do Rosário Teixeira Pinto e filho;
Aniv. Maria Moreira Alves, marido e pais

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.
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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
Publicação: Semanal
Tiragem: 1000 exemplares

acolher o Messias libertador. A missão do Messias – diz João – será oferecer a todos os homens esse Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem viver numa dinâmica de amor e de liberdade. No
entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de mentalidade.
A segunda leitura aponta para a parusia, a segunda vinda de Jesus. Convida-nos à vigilância – isto é, a
vivermos dia a dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-nos na transformação do mundo e na construção do Reino. Se os crentes pautarem a sua vida por esta dinâmica de contínua conversão,
encontrarão no final da sua caminhada terrena “os novos céus e a nova terra onde habita a justiça”.

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.

Vaticano: «Não é Deus que nos induz em tentação, mas Satanás» - Papa
O Papa Francisco fala sobre tradução do Pai-Nosso em programa da televisão católica italiana
Cidade do Vaticano, 07 dez 2017 (Ecclesia) - O Papa participou esta quartafeira na 7ª parte da série ‘Pai Nosso’, conduzida pelo padre Marco Pozza,
capelão prisional em Pádua, no canal TV2000, propriedade da Conferência
Episcopal Italiana.
A conversa desta semana centrou-se numa das passagens que Jesus ensinou aos seus discípulos, ‘ne nos inducas in tentationem’, traduzida nalguns
países, como acontecia em França até ao início do Advento deste ano, por
‘não nos induzais em tentação’.
Segundo Papa, esta não é uma boa tradução, sendo de preferir a que é habitualmente usada em português e espanhol, ‘não nos deixeis cair em tenta-

ção’.
“Não é Deus que nos induz em tentação, mas Satanás”, explicou Francisco, para quem “um pai não faz isso, um
pai ajuda o filho a levantar-se”.
O programa, que surgiu da colaboração entre a Secretaria para a Comunicação da Santa Sé e a TV2000, está
estruturado em 9 capítulos, sendo apresentado todas as quartas-feiras.
A série com as perguntas e respostas do Papa ao padre Marco Pozza, deu origem ao livro ‘Pai-Nosso’.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Advento: Este domingo 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.

⇒

Comissão de Festas de São Cristóvão e São Pantaleão 2018: Pe. Rui Miguel Mota Alves; José Gil
Amaral de Oliveira; Carlos Alberto de Araújo Campos; Luís Filipe Gonçalves Silva; António Manuel Oliveira Silva; António Alvarinho Ferreira Campos; António Pedro da Silva Oliveira; Ricardo Jorge Figueiredo Cruz; João Paulo Bastos Silva. Juízes: Mariana Silva Reis e Sérgio Miguel Bastos Silva.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras da nossa Casa
Paroquial de S. José.

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

⇒

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.
No próximo domingo, realizamos a festa de Natal com a nossa catequese, a partir das 14 horas,
no nosso Salão.
Advento: Este domingo, 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.
A comissão de festas em honra ao Divino Espírito Santo gostaria de agradecer a toda a comunidade pela participação na atividade da Feira de Outono, de forma muito especial a todas as pessoas que ofereceram os bens para a feirinha. A todos um muito obrigado. A Comissão aproveita
também para informar que vai distribuir os postais de Natal durante este fim de semana.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ Confissões Advento

⇒
⇒

⇒

- S. Cristóvão do Muro - Terça-feira, dia 12 das 17h às 19 horas.
- São Mamede do Coronado - Quarta-feira, dia 13 das 16.30h às 18.30 horas.
- Igreja de S. Romão - Quinta-feira, dia 14 das 16.30h às 18.30 horas.
- Alvarelhos - Terça-feira, dia 19 das 17h às 19 horas.
- São Martinho de Bougado - Quarta-feira, dia 20 das 17h às 20 horas.
- Guidões - Quinta-feira, dia 21 das 17h às 19 horas.
- Santiago de Bougado - Sexta-feira, dia 22 das 17h às 20 horas.
- Covelas - Sábado, dia 23 das 9.30h às 10.30 horas
Apresento os horários das confissões onde estarei, para poderem optar por onde acharem
mais fácil.
Na próxima quarta-feira, dia 20, pelas 21 horas, há encontro dos Coros Litúrgicos, com o Pe.
Bruno, no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado.
As nossas Paróquias, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, vão aderir à
campanha da Cáritas: “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz 2017”. Para tal, temos à
venda na Sacristia velas para serem acesas na Noite de Natal. Cada vela tem o custo de 1€.
Agradeço a participação de todos!
CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem marcar casamento para o ano de 2018, é favor fazer a inscrição para o CPM, no horário de atendimento.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Domingo dia 10 Dezembro, II Domingo do Advento, às 15h00, oração da tarde da responsabilida⇒
⇒
⇒

de 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;
Janeiras: No próximo dia 18 de Dezembro, segunda feira, temos o início das Janeiras, na zona
da Santa Eulália, das 20h às 21.30 horas. Desde já agradeço a colaboração de todos aqueles
que vão nas Janeiras, bem como aqueles que as vão receber.
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!

