DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 19

19.30h
Igreja Muro

Ação de Graças pelos 25 anos de casamento de Joaquim Manuel Maia
Magalhães e Carla Agostinha Oliveira Pinheiro; 6º mês Falecimento
Maria Marques de Sousa Campos

Quarta
Dia 20

8.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Romão

Paula Isaltina Soares Silva; Maria Rosa Dias de Oliveira e marido;
Almas de Purgatório; Ação de Graças a Santa Rita

Sexta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Manuel Pereira Fernandes; Aniv. Natalício Celeste Araújo Moreira

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Claudino Monteiro Vieira; 30º Dia Juvenal Ferreira da Silva

Sábado
Dia 23

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

8.00h
Igreja S. Mamede

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Manuel da Silva Mamede e esposa; Augusto Ramalho e esposa; Aurélio
Sousa Paiva; Aniv. Osvaldo Lagoa de Sousa e Silva e esposa; Aniv.
Natalício Artur Ramos Martins; Alminhas de Fonteleite; Ação de Graças
a S. João Batista; Ação de Graças a S. Rita
30º Dia Claudino Monteiro Vieira

Domingo 9.15h
Dia 24
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia José Augusto dos Santos; 1º Aniv. Falecimento Adriano Alberto
Naldinho; Helena Sousa Tavares; Rosa Monteiro, marido e pais; Manuel da Silva Moreira; Laura da Silva Santos, marido e filho; João Monteiro Peixoto e filho; Alexandrino Brandão Linhares e esposa; Lucinda
Ferreira da Silva e pais; António Cerqueira da Silva; Graciano Augusto
de Sousa e Cunha e sogro; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e
irmão; José Ferraz, filho e família; Maria Sousa Rocha e família; José
Joaquim Vieira Moura, irmão e pais; Aniv. Julia Moreira dos Santos e
marido; 2º Aniv. Falecimento Isaura Loureiro Barbosa; 6º Aniv. Falecimento Maria Emília Oliveira da Silva e família; Ação de Graças a S.
João Batista

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira depois da
missa até às 10.00h, em S. Mamede. Na quinta-feira 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial
de S. Romão.
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.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 300 - Ano B - De 17 a 24 de Junho de 2018

11.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-nos a olhar
para a vida e para o mundo com confiança e esperança. Deus, fiel
ao seu plano de salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a
história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem
fim.
Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de Deus,
exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança, nem as
promessas que fez no passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve
continuar a confiar nesse Deus que é fiel e que não desistirá nunca
de oferecer ao seu Povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim.
O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de Deus – essa realidade nova que Jesus veio
anunciar e propor. Trata-se de um projeto que, avaliado à luz da lógica humana, pode parecer condenado ao fracasso; mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o mundo e a
todos os corações. Sem alarde, sem pressa, sem publicidade, a semente lançada por Jesus fará com
que esta realidade velha que conhecemos vá, aos poucos, dando lugar ao novo céu e à nova terra que
Deus quer oferecer a todos.
A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve
ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente de que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho de hoje), embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só atingirá a sua plena maturação no final dos tempos, quando todos os homens e
mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos tender, é essa a visão que deve animar a nossa caminhada.
In “Dehonianos”

“Pois é! Já vamos no boletim 300. Espero que este boletim continue a ser um meio de reflexão, de informação e de organização de toda a nossa vida, enquanto comunidade Cristã,
conforme dizia no primeiro boletim do dia 6 de Novembro de 2011.
Desejo ter correspondido aos anseios da nossa Comunidade, ao longo destas 300 edições.”
Padre Rui Miguel

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro
Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Estão abertas as inscrições de Preparação de Adultos para o Crisma para as três
comunidades paroquiais. Estas inscrições realizar-se-ão de 1 de Maio a 30 de

⇒ Os moradores do Lugar de Real entregaram-me a quantia de 36€, referentes ao final do
mês de Maria. Este dinheiro reverte para o nosso Fundo Paroquial. A eles, muito obrigado.

Junho e podem inscrever-se todos os batizados a partir dos 18 anos de idade

⇒ A Associação Recreativa Juventude do Muro organiza a 7a Caminhada «Ponha-se a

completos neste ano civil. Para realizarem a inscrição terão apenas de dirigir-se à

andar», no dia 1 de Julho de 2018 com inicio pelas 9:00. Sendo já uma tradição, este

sacristia e pedirem a ficha de inscrição que depois de preenchida deverá ser en-

ano estará inserida nas comemorações do 40° aniversário da AR Juventude do Muro.

tregue no mesmo local. Haverá 20 sessões de preparação ao longo do ano 2018

Com um percurso de dificuldade média baixa com partida e chegada na sede da ARJ

e 2019 que serão às sextas-feiras pelas 21h30 e terão a duração de 1h/1h10. A

Muro e com cerca de 7,5 km por caminhos pouco usados que levam as pessoas a co-

primeira sessão será no dia 28 de Setembro de 2018 pelas 21h30 no Salão Paro-

nhecer sítios e paisagens que habitualmente passam despercebidas á comunidade.

quial de São Romão do Coronado. Para mais informações podem contactar: Ca-

Será uma manhã diferente divertida e de bem estar geral que trará mais cor e movi-

milo Faria (917741 234) ou Emanuel António Dias (912 474 766).

mento á freguesia do Muro. Antes da caminhada propriamente dita teremos uma aula
de

aquecimento

para

ativação

corporal

e

já

aí

começará

a

animação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da ARJ Muro ou junto de
Vaticano: «Não se pode deixar à mercê das ondas quem deixa a sua terra» – Francisco
Papa deixa apelo no meio de polémica com navio Aquarius
Cidade do Vaticano, 15 jun 2018 (Ecclesia) – O Papa apelou hoje ao
acolhimento dos que deixam a sua terra em busca de “pão e de justiça”,
criticando quem os quer deixar “à mercê das ondas”, numa referência
indireta à polémica com o navio Aquarius, impedido de atracar na Itália.
“Não se pode desconfiar ou deixar à mercê das ondas quem deixa a sua
terra com fome de pão e de justiça”, declarou, numa audiência aos participantes no congresso da Federação Italiana dos Mestres do Trabalho,
profissionais laureados pelo presidente da República da Itália.
O navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, partiu na terça-feira para Espanha, escoltado por duas embarcações da Marinha Italiana; no domingo, o navio foi proibido de atracar em Itália e, depois, em Malta.
Num discurso divulgado pelo Vaticano, Francisco alertou contra a “ilusão confortável de que, da rica mesa
de alguns, pode chover automaticamente o bem-estar para todos”.
Os pobres, acrescentou o Papa, levam a “não viver do supérfluo” e a “gastar-se para a promoção de todos”, mostrando compaixão, em particular dos “mais fracos”.
O pontífice quis sublinhar que “uma sociedade que não se baseia no trabalho, que não o promove concretamente e que não se preocupa com os excluídos” se condenaria “à atrofia e à multiplicação das desigualdades”.
“Renovar o trabalho num sentido ético significa renovar toda a sociedade, banindo as fraudes e mentiras,
que envenenam o mercado, a convivência civil e a vida das pessoas, especialmente dos mais fracos”,
acrescentou.

membros da organização até dia 24 de Junho
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: o Sr. António continuará a fazer a recolha dos direitos
paroquiais, como é habitual.

⇒ Sexta-feira dia 22 de junho, às 20h30 convívio de final do ano para os catequistas.
⇒ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana que reverteu para as obras
da nossa Casa Paroquial de S. José totalizou 340€. A todos, muito obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

assear: Nossa Senhora do Rosário; Santo António; São João Batista; São Sebastião;
São Vicente; Senhor dos Aflitos. Os interessados devem dirigir-se a algum elemento da
Comissão de Festas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

