Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES
Dia de Natal do Senhor

10.00h
Capela S. Bartolomeu
Segunda
Dia 25

11.00h
Igreja S. Mamede
16.00h
Igreja Muro

Terça
Dia 26

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Armando Ferreira Marques

Quarta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Armindo Francisco de Oliveira; 30º Dia Alberto Pereira da Silva

Quinta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Romão

Luís Mário Andrade dos Santos e família; Aniv. Joaquim Pereira da Silva, esposa e
família; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 29

Não há missa

Boletim nº 275 - Ano B - De 24 a 31 de Dezembro de 2017

IV Domingo do Advento
A liturgia deste último Domingo do Advento refere-se repetidamente ao
projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem para oferecer aos homens. Esse projeto, anunciado já no Antigo Testamento, torna

17.00h
Igreja Muro

-se uma realidade concreta, tangível e plena com a Incarnação de Jesus.
A primeira leitura apresenta a “promessa” de Deus a David. Deus anun-

Sábado
Dia 30

cia, pela boca do profeta Natã, que nunca abandonará o seu Povo nem

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

desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização plenas.
A “promessa” de Deus irá concretizar-se num “filho” de David, através do

30º Dia João Manuel Rosa dos Santos; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e
filho; Joaquim Ferreira Ramos, esposa e filhos; Maria do Sameiro Cabeleira da
Costa, pais e sogros; Aniv. Falecimento Manuel José da Silva Castro e família;
Aniv. Falecimento Albina Moreira Campos, marido e família; 7º Aniv. Falecimento
Manuel Azevedo Ramos e família; 6º Aniv. Falecimento Maria Rogéria da Silva
Brás Carneiro

qual Deus oferecerá ao seu Povo a estabilidade, a segurança, a paz, a
abundância, a fecundidade, a felicidade sem fim.
A segunda leitura chama a esse projeto de salvação, preparado por
Deus desde sempre, o “mistério”; e, sobretudo, garante que esse projeto

8.00h
Igreja S. Mamede

se manifestou, em Jesus, a todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de Deus.
O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus encarna na história dos homens, a fim de lhes trazer a

Domingo
Dia 31

9.15h
Igreja Muro

salvação e a vida definitivas. Mostra como a concretização do projeto de Deus só é possível quando os
homens e as mulheres que Ele chama aceitam dizer “sim” ao projeto de Deus, acolher Jesus e apresentá-

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Guilherme Silva Ramos; Adelaide Vieira, marido, filhos e neto;
António Melo Ferreira; Brilhantina da Silva Faria, marido e mãe
Santa Maria, Mãe de Deus / Dia Mundial da Paz

9.00h
Igreja S. Mamede
Segunda
Dia 1

10.30h
Igreja S. Romão
16.00h
Igreja Muro

⇒

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.
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.

l’O ao mundo.
In “Dehonianos”

Desejo-vos a todos um Santo e Feliz Natal. Que nesta Noite Feliz a luz do Menino Jesus paire e permaneça sobre as vossas casas, transformando-se num
guia permanente, presente e omnisciente, iluminando os vossos caminhos através da maravilhosa jornada da vida. Gostava de vos ver no dia de Natal. Venham celebrar a Festa da Família Cristã, que é o conjunto de todas as famílias
da nossa Comunidade Paroquial.
Vosso, Pe. Rui Miguel

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.

Papa: «Ao dar voz aos jovens a Igreja percebe o caminho que é chamada a percorrer»
O Papa Francisco destacou junto da Cúria Romana a importância do Sínodo dedicado aos jovens em 2018
Cidade do Vaticano, 21 dez 2017 (Ecclesia) – O Papa abordou hoje o
próximo Sínodo dos Bispos que vai ser dedicado aos jovens, durante
uma sessão de apresentação dos cumprimentos de Natal aos cardeais e
responsáveis da Cúria Romana.
Durante a iniciativa, Francisco sublinhou o objetivo de com este Sínodo
“chamar a atenção da Cúria, dos bispos e de toda a Igreja Católica a
dedicar uma atenção especial às novas gerações”.
“E não só aos jovens mas também a temas que são centrais como as
relações intergeracionais, a família, os âmbitos da pastoral, a vida em
sociedade”, salientou.
A XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, marcada para
outubro do próximo ano, será dedicada aos jovens, particularmente à

relação entre fé e vocação.
No seu encontro com os responsáveis da Cúria Romana, esta quinta-feira, o Papa citou o documento preparatório do
Sínodo para sublinhar a vontade da Igreja Católica em perceber a melhor forma de hoje, no mundo atual,
“acompanhar os jovens” e ajudá-los a “reconhecerem o chamamento ao amor e a uma vida plena”.
“E também a desafiar os mais novos a ajudar a Igreja Católica a identificar a maneira mais eficaz de levar à sociedade a Boa Nova”.
“Através dos jovens, a Igreja poderá escutar a voz do Senhor que ressoa também hoje. Como no tempo de Samuel e
Jeremias, também hoje é a partir dos mais novos que podemos ver os sinais que o Espirito Santo nos aponta”, referiu Francisco.
No âmbito de favorecer a preparação do Sínodo, e o contributo dos jovens para esse acontecimento, a Santa Sé
colocou à disposição um inquérito com várias questões que quer ver abordadas em outubro de 2018.
O questionário em causa está acessível no site http://youth.synod2018.va, em várias línguas (italiano, inglês, francês, espanhol e português), e engloba temas como religião, trabalho, família ou redes sociais, entre outros.
O documento preparatório ‘lineamenta’ do Sínodo já incluía um questionário próprio, com 30 perguntas sobre a relação entre jovens, Igreja e sociedade; o acompanhamento espiritual e vocacional dos mais novos, por parte dos responsáveis católicos; a pastoral juvenil vocacional; e um conjunto de questões específicas para os vários continentes.
“Dando voz às aspirações dos jovens poderemos antever o mundo de amanhã e os caminhos que a Igreja é chamada a percorrer”, apontou o Papa argentino aos membros da Cúria Romana.
O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia consultiva de representantes dos
episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros convidados, com a tarefa ajudar o Papa no
governo da Igreja.
Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e três extraordinárias, as últimas das quais dedicadas à Família
(2014 e 2015).

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

No próximo sábado, dia 30, pelas 21.30 horas, vai ter lugar o Concerto de Natal na nossa Igreja, a cargo do Coro Splendor Patris.

⇒

Como tem sido hábito, a Conferência Vicentina vai realizar a Venda de Natal entre 1 de Dezembro 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

Dia 25 de Dezembro (segunda-feira) Eucaristia de Natal com a catequese na Capela de S. Bartolomeu
às 10h00. As crianças e os jovens devem de trazer a sua tábuazinha para receber a imagem de Nossa
Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe.

⇒
⇒

Sábado dia 30 de Dezembro, não há catequese.
Domingo dia 31 de Dezembro, a Igreja celebra o dia da Sagrada Família de Nazaré. Na Eucaristia da
Capela de São Bartolomeu, faremos a benção a todas as famílias da nossa paróquia e daremos uma
pequena lembrança para partilhar em família. Eu, o vosso pároco e a pastoral familiar da nossa paróquia, deixamos aqui o convite para que todos participem nesta Eucaristia em família.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Dia 25 de Dezembro (segunda-feira) Eucaristia de Natal com a catequese. As crianças e os jovens
devem de trazer a sua tábuazinha para receber a imagem de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e
nossa Mãe.

⇒

Domingo dia 31 de Dezembro, a Igreja celebra o dia da Sagrada Família de Nazaré. Na Eucaristia,
faremos a benção a todas as famílias da nossa paróquia. Eu, o vosso pároco e a pastoral familiar
da nossa paróquia, deixamos aqui o convite para que todos participem nesta Eucaristia em família.

⇒

No próximo dia 28 de Dezembro, quinta-feira, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos, vamos
dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas. É muito importante
a presença 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.

⇒

Estão abertas as inscrições para o Curso de Instrução Inicial de Bombeiro. Os pré-requisitos para o
curso são: ter entre 17 e os 45 anos, escolaridade obrigatória e atestado de robustez física. Alistate!!! As inscrições devem ser realizadas junto dos Bombeiros Voluntários da Trofa até 31 de Dezembro.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

O responsável pela Sagrada Família da Rua da Serra entregou a quantia de 41,18€, relativos ao ano de
2017. A ele, muito obrigado.

⇒

O Grupo de Jovens JSFMuro agradece à Comunidade de São Cristóvão do Muro todos os donativos
e toda a solidariedade demonstrada pela causa dos refugiados de Lesbos. Com os donativos monetários que foram recolhidos no final das missas e durante a tarde de domingo, foi possível que o Grupo
transferisse um total de 375€ para a conta bancária destinada à ajuda desta causa. Agradecemos a
todos: aos que lhes entregaram os donativos, quer monetários quer vestuários, e aos que fizeram diretamente as transferências bancárias. Certamente, a nossa ajuda fará a diferença! Um grande obrigado
a todos .

⇒

O Grupo de Jovens JSFMuro começou, esta semana, a cantar as janeiras pela nossa freguesia. Este
ano, o percurso teve início no lugar de Campinho e prosseguirá daí em diante. A magia do Natal já
anda no ar e o Grupo quer espalhar um pouco dessa magia por todas as casas, animando, tal como já
é habitual, as noites de todas as famílias Murenses.

