
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

16 Junho 2013 – Ano V/ Nº 37 

 

VIGÍLIA PASCAL 

Perguntas e respostas ao Papa Francisco 
 

No passado dia 7 de Junho, o Santo Padre recebeu na Aula Paulo VI centenas de alunos das 

escolas dos Jesuítas na Itália e na Albânia. Depois de um breve discurso improvisado, o 

Papa respondeu a uma série de perguntas dos jovens presentes, que aqui reproduzimos. 
 

Um aluno: Sou Francisco Bassani. Sou um aluno que - como escrevi na carta dirigida a ti, 

Papa - procura acreditar. Eu procuro... procuro (é verdade!) ser fiel. Mas tenho dificuldades. 

Às vezes surgem-me dúvidas, penso que isto seja normal na minha idade. Dado que és o 

Papa que, segundo creio, conservarei mais tempo no coração, na minha vida, porque te en- 

contro na minha fase da adolescência, do crescimento, queria pedir-te uma palavra que 

pudesse apoiar-me neste crescimento, a mim e a todos os alunos. 
 

Papa Francisco: Caminhar é uma arte, porque, se caminhamos sempre acelerados, cansamo-nos e não podemos chegar ao fim, ao fim do caminho. 

Mas, se paramos e não caminhamos, também não chegamos ao fim. A arte de caminhar é precisamente fixar o horizonte, pensando para onde quero ir, 

mas é também suportar o cansaço do caminho. E, muitas vezes, o caminho é difícil, não é fácil. «Quero permanecer fiel a este caminho, mas não é fácil. 

Sabes?! Há a escuridão, há dias de escuridão, e mesmo dias de fracasso e também dias de queda: uma pessoa caiu, caiu». Fixai isto no pensamento: não 

tenhais medo dos fracassos, não tenhais medo das quedas. Na arte de caminhar, o que importa não é tanto não cair, como sobretudo não «ficar caído»: 

levantar-se depressa, logo, e continuar a caminhar. Isto é bom: esforçar-se todos os dias, eis o que é caminhar humanamente. Mas também é ruim 

caminhar sozinho, é mau e chato. Caminhai em comunidade, com os amigos, com aqueles que nos amam: isto ajuda-nos, ajuda-nos precisamente a 

chegar à meta para onde devemos ir. Não sei se respondi à tua pergunta. Estás de acordo? Não terás medo do caminho? Obrigado. 
 

Uma aluna: Sou Sofia Grattarola. Queria perguntar-lhe: quando frequentavas a escola primária como todas as crianças, certamente tinhas amigos; 

agora, sendo Papa, ainda vês esses amigos? 
 

Papa Francisco: Sou Papa há dois meses e meio. Os meus amigos estão a 14 horas de avião daqui, estão longe. Mas, quero dizer-te uma coisa: três 

deles vieram ver-me e saudar-me; vejo-os, escrevem-me, e amo-os muito. Não se pode viver sem amigos: isto é importante, é importante. 
 

Uma senhora: Sou Catarina De Marchis e não cesso de me perguntar: Por que motivo o senhor, isto é, tu renunciaste a todas as riquezas de um Papa, 

como um apartamento luxuoso ou um automóvel enorme, para, em vez disso, ires habitar num pequeno apartamento situado nas vizinhanças ou 

tomares o autocarro com os Bispos? Por que motivo renunciaste à riqueza? 
 

Papa Francisco: Acho que não é questão apenas de riqueza; a meu ver, trata-

se de algo ligado com a minha maneira pessoal de ser, a minha personalidade. 

A questão está aqui! Eu preciso de viver no meio da gente e, se tivesse de viver 

sozinho, provavelmente um pouco isolado, não me faria bem. A mesma 

pergunta me fez um professor: «Mas porque é que não vais morar para lá?» 

Respondi: «Pode crer-me, professor: por motivos psiquiátricos». É a minha 

personalidade. Aliás, senhora, não se aflija que o apartamento [do Palácio 

Pontifício] não é muito luxuoso… mas não posso viver sozinho, entende? 

Além disso, acho que é melhor assim: os nossos dias falam-nos de tanta 

pobreza no mundo, e isto é um escândalo. A pobreza do mundo é um 

escândalo. Num mundo onde há tantas, tantas riquezas, tantos recursos para 

dar de comer a todos, não se pode entender que hajam tantas crianças 

famintas, tantas crianças sem instrução, tantos pobres! Hoje, a pobreza é um 

grito. Todos nós devemos pensar se podemos tornar-nos um pouco mais 

pobres: isto mesmo… todos o devemos fazer. Como posso tornar-me um 

pouco mais pobre para me assemelhar melhor a Jesus, que era o Mestre pobre? 

Aqui está o ponto decisivo. Não se trata de um problema de virtude pessoal; é 

só que não posso viver sozinho… 

Leia mais em www.vatican.va 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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25 e 26  

de Maio 

Passeio da Catequese a Sintra: testemunhos 
 
Catequista Carmen Névoa: chegámos ao final de mais um ano catequético e como vem sendo hábito não o 

podíamos terminar sem o habitual passeio com as crianças e familiares, e que este ano foi a Sintra ao Convento 

dos Capuchos. Situado no cimo da Serra, longe das multidões e no meio da maravilhosa floresta que caracteriza 

Sintra, o Convento dos Capuchos foi mandado construir para que aqueles que nele entrassem se pudessem dedicar 

com a máxima humildade e simplicidade a Deus. O Convento todo em pedra, tectos muito baixos e desprovido de 

qualquer conforto, com a porta de entrada assinalada com uma Cruz e uma caveira lembrava aos que nele 

entrassem que era preciso morrer para a vida de riqueza, de conforto e abundância para poderem abraçar a nova 

vida de dedicação unicamente a Deus. Os votos de obediência, pobreza e castidade feitos pelos monges que nele 

habitavam eram-lhe lembrados com três nós no cordão das suas túnicas todas castanhas com capuz. As crianças 

foram também sensibilizadas para a importância dada pelos monges à preservação da natureza e utilização das 

plantas e suas propriedades curativas no tratamento das doenças. Inclusive, com ajuda dos “monges” tiveram a 

oportunidade de preparar um xarope de limão e daí fizeram uma deliciosa limonada. Após a visita seguiu-se o 

almoço partilhado e uma tarde de jogos tradicionais. O encerramento do passeio foi na Vila Velha de Sinta com a 

Eucaristia e um pequeno lanche distribuído pela catequese. Esperamos para o ano mais crianças e pais participem 

e porque apenas estamos de férias da catequese, Jesus espera por todos nós, com a mesma atitude de simplicidade 

e humildade que os monges do Convento dos Capuchos, todos os Domingos na Eucaristia. 
 

Gisela Figueiredo: Este ano o dia em que se comemorou o Dia de Portugal começou cedinho. Partimos em 

direcção ao Convento dos Capuchos imaginando o que lá iríamos encontrar. No mini-autocarro iam os familiares, 

no autocarro grande seguia o Padre Daniel, Catequistas e criançada! E Deus? Junto a todos nós, sempre! Após 

algum tempo lá chegámos animados e ansiosos. Estávamos longe de imaginar o que iríamos encontrar! Seguimos 

em grupos, cada um com seu guia. Nós, as Figueiredo seguíamos no Grupo 1. Aprendemos um pouco da História 

daquele tempo, dos costumes e de como era a vida dos Frades Franciscanos que o habitaram. Encontrámos por lá 

alguns! Rezámos uma Ave Maria e um Pai Nosso em Latim, tratámos alguns dos males de que padecíamos com a 

ajuda do Frade da Farmácia com suas ervas apanhadas na imensa mata. Por fim encontrámo-nos todos no 

Claustro do Convento para saborear uma bela limonada feita com a ajuda da criançada e de um dos Frades, pão e 

manteiga de ervas aromáticas! Chegou a hora do piquenique e depois de comidos e bebidos brincámos, rimos e 

fizemos vários jogos divertidos com a participação de todos! Hora da partida: lá fomos nós com destino à Igreja da 

Vila de Sintra onde assistimos à missa do “nosso” Padre Daniel. Foi mais um dia bem passado em Família… 

Queremos mais e mais! 

 
Catequista José Tiago Avelar: Foi um dia muito bom na Serra de Sintra, em comunidade, com alegria, com a 

ajuda de todos. É de enaltecer e agradecer a presença e o entusiasmo dos pais e familiares das crianças. 

Pessoalmente dirijo o meu agradecimento a todos os catequistas que foram ao passeio e que estiveram excelentes 

na organização. Também o meu muito obrigado ao pessoal do Convento dos Capuchos que nos recebeu tão bem 

e ensinou tantas coisas novas acerca daquele lugar e de como os monges franciscanos, que lá viveram, 

aproveitavam tudo o que a natureza, a criação de Deus, que havia, e há ali em volta. De tarde almoçámos os 

nossos farnéis e jogámos alguns jogos em que o Pe. Daniel também participou e foi o maior entusiasta e 

dinamizador! Mais tarde fomos para a vila de Sintra, para a Igreja de São Martinho onde participámos na 

Eucaristia celebrada pelo nosso Pároco. Depois na hora do lanche a catequese ofereceu uma surpresa a todas as 

crianças e familiares. Era, para cada um, um saquinho e lá dentro havia um pacotinho de sumo, um bolo e um 

pacotinho de ursinhos de goma! Todos ficaram ainda mais felizes e lancharam com um sorriso nos lábios! A 

seguir, com a Graça de Deus, regressámos a Miratejo sãos e salvos com a certeza de um dia muito bem passado, 

Fé fortalecida e laços de amizade mais fortes!  

 

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

