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Rezar com os doentes 
 

Como já é habitual, o Sr. Padre Daniel,  nos dias 4 e 11  de Dezembro, visitou os doentes acamados e 

que recebem a comunhão na nossa Paróquia Foi uma visita bem proveitosa onde fomos bem recebi-

dos. Rezámos com cada um o Pai Nosso, Avé Maria o Acto de Contrição. Alguns confessaram-se e 

receberam absolvição. Para mim é sempre gratificante fazer estas visitas. Até porque visitar os doentes 

é também uma das obras de misericórdia. 

Elisa Damas 

Visita ao Presépio 
 

Na passada quinta-feira, as crianças do Centro Paroquial foram à Igreja da Sagrada Família entre-

gar alguns bens alimentares ao Sócio Caritativo. Fizemos também uma pequena oração e visitámos 

o presépio. Foi mais um momento nesta nossa caminhada de Advento, para prepararmos o nosso 

coração para acolher Jesus. 
Nádia Ximenes Ferreira - Educadora da Sala Verde 

Festa de Natal do Agrupamento 699 
 

Decorreu no passado Sábado 12 de Dezembro com o almoço na Escola de Miratejo, seguido da festa 

animada pelas várias secções de escuteiros. Entre peças sérias e peças cómicas, a tarde foi muito bem 

passada, juntamente com os pais e familiares que se juntaram. No fim terminámos a festa com a 

grande festa dos cristãos: a Santa Missa. 

A porta da Misericórdia 
 

A pedido do Senhor Bispo, em cada Paróquia da Diocese assinalou-se o início do Jubileu da Miseri-

córdia com a abertura solene da Porta de cada Igreja e entrada do povo de Deus para a Missa. Em 

Miratejo, essa celebração decorreu na Missa Vespertina, no passado sábado. Reunido todo o povo à 

porta da Igreja, rezámos e entrámos na Igreja a cantar, pedindo que o Senhor nos abrisse também a 

nós a porta da Misericórdia. 

Mãe Peregrina 
 

Realizou-se na segunda-feira a primeira celebração eucarística com as imagens da Mãe Peregri-

na de Nossa Senhora de Schoenstatt. Foram convidados a participar algumas das famílias e gru-

pos que já receberam ou vão receber a Mãe Peregrina. Ainda se juntaram a nós fiéis vindos de 

Santa Marta, Pinhal Vidal e Amora. Foi um momento de dar a conhecer este movimento nasci-

do na Alemanha, incentivando mais grupos a acolher esta visita do Céu. 

 

24 de Dezembro: Missa às 9h  

Confissões até às 12h30 

 

24 de Dezembro:  

Missa do Galo à meia-noite 

 

25 de Dezembro:  

Missa às 10h30 e 19h 
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