
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 
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Solenidade da Imaculada Conceição 

Sábado 8 de Dezembro 

Missa às 10h30 e às 19h 

Convocação 

Quinta-feira 6 de Dezembro – 21h 
Missa do Renovamento Carismático 

 

Domingo 9 de Dezembro – 9h30 
Retiro de Crismas de Adultos 

 

 
  

 Tempo de Advento: «Vinde Senhor Jesus»9 
 

Com este primeiro Domingo do Advento começa um novo Ano Litúrgico, este ano marcado pelo evangelista São 

Lucas, mas que tem muitos outros motivos de reflexão, de estudo e de aprofundamento da fé. Neste Ano 

Litúrgico, os textos da liturgia do Advento desmarcam-se dos profetas mais conhecidos, convidando-nos a refletir 

sobre os grandes valores que as profecias traziam ao Povo de Israel. Durante o tempo do Advento vamos tentar 

conhecer Jeremias, Baruc, Sofonias e Miqueias, todos eles profetas da esperança. É que o Advento é um tempo de 

expectativa e de esperança. A Igreja espera o nascimento do Salvador e prepara-se para celebrar o Natal. Cada 

cristão é convidado à conversão para melhor poder enquadrar-se nos valores que Jesus trouxe à história humana. 

 

 As Narrativas da Infância - Jesus de Nazarée   
 

O Papa Bento XVI publicou a última parte de sua trilogia sobre a vida de Jesus Cristo. Os dois volumes anteriores tratavam 

da vida adulta de Jesus e dos seus ensinamentos públicos. Este terceiro volume aborda as narrativas da infância de Jesus, e 

foi publicado simultaneamente em 21 línguas. Deve tornar-se um best-seller internacional, tal como os volumes anteriores. 

Dividida em prefácio, quatro capítulos e um epílogo, a obra expõe e analisa a vida de Jesus desde o nascimento até à 

apresentação no Templo, aos 12 anos de idade. Nesta obra, o Papa reafirma com força a doutrina do nascimento virginal 

como uma verdade "inequívoca" da fé. Uma seção do livro tem como título: "Mito ou Verdade Histórica?"A Igreja ensina 

que Jesus era o filho de Deus e não foi concebido por uma relação sexual, mas pelo poder do Espírito Santo, uma das partes 

da divina trindade. Em linguagem simples, Bento XVI diz que a história do nascimento virginal não é apenas uma reelaboração de antigas lendas gregas ou egípcias e 

conceitos arquetípicos, mas algo totalmente novo na história. "É somente a palavra criativa de Deus que propicia algo novo. Jesus, nascido de Maria é 

integralmente homem e integralmente Deus, sem confusão e sem separação...", escreveu o pontífice. O Papa recorda ainda que os católicos deveriam 

ver a crença no nascimento virginal e a ressurreição de Jesus como "pontos cruciais da fé" porque "são sinais inegáveis o poder criat ivo de Deus". 

Esta será certamente uma excelente proposta de leitura e reflexão espiritual para todos os cristãos nesta caminhada de Advento. 
 

 

 Caritas: "Operação 10 milhões de Estrelas - um gesto pela paz"9 
 

Esta iniciativa da Cáritas Portuguesa pretende angariar fundos para continuar a ajudar os mais desfavorecidos. Este ano, a 

Cáritas lança um desafio no âmbito da campanha de Natal: o apelo é que se acenda uma vela por cada desempregado em 

Portugal, o que pode levar à compra de cerca de 600 mil velas. As velas podem ser adquiridas nas paróquias, escolas e 

alguns supermercados. Os fundos angariados revertem para duas causas distintas: 65% do valor angariado fica para as 

Cáritas diocesanas, e dando-se sempre prioridade às necessidades prementes de cada diocese, sempre privilegiando a 

criança, o idoso e a sociedade mais frágil de cada localidade. Os outros 35% destinam-se a causa internacional: um pro- 

 jecto dos missionários do Verbo Divino, na Amazónia, no Brasil.” Os pedidos de ajuda não param de crescer e são cada vez mais aqueles que batem à 

porta da Cáritas a pedir apoio, sobretudo desempregados, idosos e cada vez mais jovens.  
 

Pode comprar a sua vela na Secretaria Paroquial 


