
Bento XVI inaugurou o Ano da Fé 
 

    No dia 11 de Outubro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, Bento XVI presidiu a 

uma solene celebração com que inaugurou o Ano da Fé. Esta data para o início deste 

ano foi escolhida por nele se celebrar o 50º aniversário da abertura do Concílio 

Ecuménico Vaticano II.  

    Dois convidados especiais a testemunhar os frutos do Concílio no campo do 

ecumenismo: o Patriarca ortodoxo de Constantinopla e o Arcebispo anglicano de 

Cantuária. Outros convidados, representantes de sectores diversos em que fiéis leigos 

estão comprometidos: uma cientista do Centro Europeu de Investigação Nuclear 

Começou a Catequese 
 

     De repente a igreja encheu-se de crianças, pais, catequistas, o nosso padre, o diácono e toda a comunidade que quis participar na 

abertura de mais um ano catequético. Para muitos já havia o conhecimento desta festa, mas para os mais pequenos foi total novidade. 

Ouviram as palavras de cumprimento e incentivo dadas pelo Padre Daniel, e depois cada um foi chamado pelo seu nome e acolhido pelos 

catequistas. Trocaram sorrisos, palavras à pressa, um rápido adeus aos pais e seguiram, igreja fora, em direção à sala onde todas as 

semanas irão ouvir falar de Jesus.  

     Na Missa, o Padre Daniel explicou: “A Missa é muito importante porque aqui podemos ouvir Jesus com os nossos ouvidos e podemos 

vê-lo com os nossos olhos. Na primeira parte, ouvimos Jesus que nos fala nas leituras que se fazem aqui no ambão; e na segunda parte, 

quando eu levanto a Hóstia, todos podemos vê-Lo! É para isso que vimos à missa: para ver e escutar Jesus!”. 

     Ao grupo de 6º volume, a Ana, catequista do ano anterior, enviou-lhes da Estónia uma bela mensagem em que, entre outras coisas, 

lhes disse: “Mostrem todas as qualidades ao vosso novo catequista para que ele descubra o grupo maravilhoso que tem nas mãos e fique 

rendido, tal como eu fiquei, a todos os meus meninos! E não se esqueçam de cantar por mim em todas as missas! Olhem que quem canta, 

reza duas vezes!”. 
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(CERN, responsável pelos estudos sobre o bosão), Luis Alberto Urzúa Iribarre, o último dos 33 mineiros chilenos resgatados em 

Outubro, o filósofo alemão Robert Spaemann, o compositor escocês James MacMillan, entre outros. A todos, o Papa ofereceu um 

exemplar da Mensagem de Paulo VI no final do Concílio. Outros convidados: os padres conciliares ainda vivos (ao todo 70, entre os 

quais D. Eurico Nogueira, arcebispo emérito de Braga), embora nem todos estes tenham podido estar presentes. Na homilia, Bento XVI 

desafiou os católicos a enfrentarem o avanço da "desertificação" espiritual que se espalhou pelo mundo, nas últimas décadas, e reafirmou 

a atualidade do trabalho realizado no Concílio Vaticano II. 

     Quisemos ainda saber porque vinham as crianças à catequese, e registámos o testemunho do 

Rodrigo Gomes, de 8 anos: “Já venho há dois anos e gosto. Aprendo coisas sobre Jesus, a rezar, e 

já sei o que aconteceu a Jesus: foi pregado na cruz, porque uma pessoa má pensava que Ele ia 

roubar-lhe o reino. Na catequese também faço jogos e ando no coro da Ana, porque gosto de 

cantar. Da missa percebo tudo: ouvimos leituras sobre Jesus, rezamos e também recebemos a 

comunhão. A comunhão é o pão transformado em Jesus”. 

     A comunidade pôde ainda testemunhar o Compromisso dos Catequistas, que são os 

formadores dos futuros cristãos. 

 

Convocação 

Sábado 20 de Outubro às 21h:   
Vigília de Oração pelas Missões 
  

 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29818.php?index=29818&lang=po#TRADUZIONE IN LINGUA PORTOGHESE


 

À Escuta 
 

    No passado dia 6 de Outubro a Expedição 33 (Exploradores) do Agrupamento 699 realizou uma atividade na Lagoa de 

Albufeira. A concentração foi às 8.00 na sede e partiram os 22 elementos até à bonita localidade conhecida de todos! Uma vez 

lá, todos atravessaram a Lagoa até ao outro lado para a realização de pequenos ateliers sobre socorrismo, caminhada, nós, 

códigos, orientação, entre outros. Foram feitos pelo meio muitos jogos para não deixar morrer o espírito de alegria e boa 

disposição que pairou durante toda a atividade. No fim da tarde, por volta das 15.00 partiram todos em caminhada pela 

Apostiça até à base da NATO, um raid de cerca de 5 km para manter a boa forma física de todos os elementos. 

    No mesmo dia de manhã, no espaço da sede os Pioneiros e Caminheiros participaram numa formação sobre orientação 

através da carta topográfica (mapa), e logo em seguida fizeram um jogo que passou por vários locais do Miratejo e também 

pela Ponta do Mato, onde aplicaram coordenadas e tudo mais que tinham acabado de aprender! A tarde terminou, como de 

costume, com a celebração da Eucaristia presidida pelo nosso Pároco. Um fim-de-semana muito movimentado que permitiu a 

todos aprender, conviver e aperfeiçoar as capacidades de cada um. 
Esquilo Dorme ao Luar (Emanuel Pereiro)  

 

Abertura Solene das aulas do Seminário 
Recebemos a participação especial do nosso seminarista, José Barata: 
 

    No passado Domingo, dia 7 de Outubro, em que se comemora Nossa Senhora 

do Rosário, deu--se a abertura solene das aulas do nosso Seminário. A Santa 

Missa foi presidida pelo nosso Bispo, o Sr. D. Gilberto Canavarro dos Reis, que, 

na homilia, descreveu o Seminário como lugar de formação, onde cada 

seminarista se deve deixar formar pelo único formador – Jesus Cristo – para se 

tornar um autêntico mestre da Fé, necessidade particularmente urgente nestes 

tempos de grande ignorância e confusão a respeito dos conteúdos da nossa Fé. 
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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 
 

Tel: 21 254 28 50 
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8º Aniversário do Grupo de Jovens “Águas Vivas” 
 

    No fim da semana passada o grupo de jovens comemorou o seu 8º aniversário e como 

manda a tradição realizaram-se algumas atividades. No dia 5 foi o passeio ao Cabo Espichel, 

no qual se juntou a componente religiosa com a de um dia lúdico. Visitou-se o farol, a capela 

e por fim descemos até à praia. Foi um dia muito bem passado. No domingo realizou-se um 

convívio pela tarde que contou com a presença do Sr. Pe. Daniel, ao qual agradecemos a 

presença e o convívio. O momento mais alto foi sem dúvida a Eucaristia das 19 horas. No 

final da Eucaristia, cantámos os parabéns com toda a comunidade presente e partiu-se o bolo.  
                             Ana Cristina Pina 

 

Não esquecer:  Durante o mês de Outubro 

                                 Oração do Terço 

                          Todas as Sextas-feiras às 21h 
 

    No final do jantar, decorreu o momento cultural, que, este ano, foi o concerto «O Mistério» de Teresa Salgueiro, que 

também estava integrado no «Mês da música», promovido pela Câmara Municipal de Almada. 

    Ao longo deste Ano da Fé, permaneçamos em oração com Nossa Senhora, que pela oração do Rosário nos faz meditar os 

mistérios centrais da nossa Fé, pedindo todos os dias pelo que o nosso Bispo desejou na sua homilia – que cada um dos nossos 

seminaristas se torne um mestre da Fé. 

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

