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Sábado 12 de Janeiro 

Missa das 18h15  

 CELEBRAÇÃO DO CRISMA 

Com a presença  

do nosso Bispo  

Dom Gilberto dos Reis 

Mensagem do Papa Bento XVI  

para o Dia Mundial da Paz - 1 de Janeiro 
 

     A mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que se celebra a 1 de janeiro, critica quem 

defende que “o crescimento económico se deve conseguir mesmo à custa da erosão da função 

social do Estado”. Além da diminuição do papel dos organismos estatais no apoio às pessoas mais 

desfavorecidas, “as ideologias do liberalismo radical e da tecnocracia insinuam, numa 

percentagem cada vez maior da opinião pública”, a mesma atitude para as “redes de solidariedade 

da sociedade civil”, sublinha Bento XVI. 

 

 
      “Há que considerar que estes direitos e deveres são fundamentais para a plena realização de outros, a começar pelos direitos civis e políticos”, 

frisa o papa no documento intitulado “Bem-aventurados os obreiros da paz”, frase atribuída a Jesus no evangelho segundo São Mateus. O Papa 

declara que deve continuar a ser encarado como “prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos”, um dos “direitos e deveres sociais 

atualmente mais ameaçados”. 

     Bento XVI apela ao surgimento de “um novo modelo de desenvolvimento” e uma “nova visão da economia”, já que a orientação que 

“prevaleceu nas últimas décadas apostava na busca da maximização do lucro e do consumo, numa ótica individualista e egoísta que pretendia 

avaliar as pessoas apenas pela sua capacidade de dar resposta às exigências da competitividade”. 

     O “obreiro da paz” exerce a “atividade económica para o bem comum, vive o seu compromisso como algo que ultrapassa o interesse próprio, 

beneficiando as gerações presentes e futuras”, sustenta o Papa. O texto vinca que é “imprescindível” a “estruturação ética dos mercados 

monetário, financeiro e comercial, que devem ser “melhor coordenados e controlados, de modo que não causem dano aos mais pobres”. 

O documento apela a uma maior “determinação” na resolução da “crise alimentar, muito mais grave do que a financeira”, causada por “bruscas 

oscilações do preço das matérias-primas agrícolas com comportamentos irresponsáveis por parte de certos agentes económicos e com um controle 

insuficiente por parte dos Governos e da comunidade internacional”. 

      “O papel decisivo da família, célula básica da sociedade, dos pontos de vista demográfico, ético, pedagógico, económico e político”, é 

igualmente realçado na mensagem para o 46.º Dia Mundial da Paz, que se assinala esta terça-feira, primeiro dia de 2013. Para o Papa “a estrutura 

natural do matrimónio, como união entre um homem e uma mulher, deve ser reconhecida e promovida contra as tentativas de a tornar, 

juridicamente, equivalente a formas radicalmente diversas de união que, na realidade, a prejudicam e contribuem para a sua desestabilização”. 

      “Quem deseja a paz não pode tolerar atentados e crimes contra a vida”, desde “a conceção, passando pelo seu desenvolvimento até ao fim 

natural”, acentua Bento XVI ao mencionar o “aborto” e a “eutanásia”. Segundo o Papa “estes princípios não são verdades de fé, nem uma mera 

derivação do direito à liberdade religiosa” mas são “reconhecíveis pela razão” e, por isso, “comuns a toda a humanidade”. Uma “condição 

preliminar para a paz é o desmantelamento da ditadura do relativismo e da apologia duma moral totalmente autónoma, que impede o 

reconhecimento de quão imprescindível seja a lei moral natural inscrita por Deus na consciência de cada homem”, salienta. 
Agência Ecclesia 

 

 DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO (OU CRISMA) 
 

Qual o rito essencial da Confirmação? O rito essencial da Confirmação é a unção com o 

santo crisma (óleo misturado com perfumes, consagrado pelo Bispo), feita com a imposição 

da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No 

Ocidente, tal unção é feita sobre a fronte do baptizado com as palavras: «Recebe por este 

sinal, o Espírito Santo, o Dom de Deus».  
 

Qual é o efeito da Confirmação? O efeito da Confirmação é a efusão especial do Espírito 

Santo, como no Pentecostes. Tal efusão imprime na alma um carácter indelével e traz 

consigo um crescimento da graça baptismal: enraíza mais profundamente na filiação divina; 

une mais firmemente a Cristo e à sua Igreja; revigora na alma os dons do Espírito Santo; 

dá uma força especial para testemunhar a fé cristã.  

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/dldimg.pl?img=bentoxvi_mensagem_paz.jpg
http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=93710


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

 

3.
a
 e 5.

a
 feira: 9h  4.

a
 e 6.

a
 feira: 18h   

Sábado:18h15   Domingo: 10h30 e 19h 
 

 

Cartório: depois de cada Missa 
 

 

Morada: Rua das Gémeas, n.
o 
44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
 

 

Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

Testemunho da Maria Luísa Fernandes,  

Diretora de Serviços do Centro Paroquial 
 

No início de um novo ano, fomos recolher o testemunho da Luísa, Diretora de Serviços do nosso 

Centro Paroquial da Sagrada Família, que diariamente dá toda a sua energia para proporcionar todo o 

conforto e melhor educação às crianças que frequentam a nossa Instituição. Fotografias de Eva 

Chermon. 
 

«O meu nome é Maria Luísa e trabalho no Centro Paroquial já vai para 9 anos. Posso dizer que 

trabalho com muito gosto, dedico-me por inteiro ao Centro e cada dia que passa sinto que só com amor 

e dedicação ao que fazemos é que tudo pode correr bem. Tenho muito orgulho na Instituição e então 

quando a Segurança Social nos diz que é considerada o modelo das Instituições no Concelho, fico muito 

“vaidosa”. Claro que o corpo docente e todas as funcionárias dão à “casa” a qualidade do serviço que 

presta a todos os utentes, assim como as instalações têm sido uma prioridade. Com o Sr. Pe. Sezinando 

iniciou-se um trabalho de remodelação, continuando com o Sr. Pe. José Pinheiro e agora com o Sr. Pe. 

Daniel, pois só com boas condições se pode proporcionar o bem-estar das crianças e do próprio pessoal. 

Quanto à formação cristã das crianças, como é óbvio, sendo uma Instituição de cariz católico e apesar 

de estar aberta a outras crenças, não pode deixar de proclamar a fé cristã. Não damos catequese, mas 

dentro do Calendário Litúrgico assinalamos todas as datas importantes. As Educadoras têm, ao longo do 

ano, formação no Patriarcado e o Sr. Padre está sempre presente para prestar apoio. 

Todos podem usufruir do Centro, fazendo a inscrição e claro que a prioridade é para quem já frequenta 

o Centro, mas há sempre uma lista de espera e assim que há vagas são chamados. É engraçado que 

muitas das crianças que frequentaram o Centro Paroquial nos vêm visitar, gostam de rever as 

Educadoras e as próprias instalações, mas mais engraçado ainda, são aqueles que vêm inscrever os filhos 

porque eles próprios já frequentaram a Instituição. Acolhemos a todos com amor e dedicação tentando 

dar aquilo que por vezes não têm, prolongando o trabalho de casa e daí (atrevo-me a dizer) o nosso 

sucesso!...» 

 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
    

Canto do Akathistos 
 

 

A Festa da Sagrada Família, orago da nossa Paróquia, que se comemorou no passado Domingo, foi assinalada 

com o Canto do Akathistos, em que participaram o Diácono Manuel Clara e a Júlia Furtado, acompanhados ao 

órgão pelo Nuno Brandão. Foram várias as pessoas que se juntaram na Igreja para louvar Nossa Senhora. 

Mas em que consiste o Akathistos? O hino “Akathistos” (ou seja, “cantado de pé”) é uma composição mariana 

do rito bizantino, que canta o mistério da encarnação salvífica do Verbo de Deus, desde a anunciação até à 

parusia, contemplando a Virgem Mãe indissoluvelmente unida a Cristo e à Igreja. Composto pouco depois do 

Concílio de Calcedónia (451), apresenta em forma de síntese orante, tudo o que a Igreja dos primeiros séculos 

acreditou e exprimiu sobre Maria em declarações do magistério e no consenso universal da fé. Maria, que 

concebeu o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo e que, durante toda a sua existência, se deixou guiar 

pela sua acção interior, é a Mãe que ensina a todos os discípulos do Senhor a docilidade à voz do Espírito. Que 

Maria Santíssima continue a abençoar as nossas famílias e as nossas Paróquias! 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/

