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Promessas no Agrupamento - Exploradores e Dirigentes - Dia 8 de Dezembro 

 

Natal do Senhor 

«A beleza deste Evangelho não cessa de tocar o nosso coração: uma beleza que é esplendor da 

verdade. Não cessa de nos comover o facto de Deus Se ter feito menino, para que nós pudéssemos 

amá-Lo, para que ousássemos amá-Lo, e, como menino, Se coloca confiadamente nas nossas 

mãos. Como se dissesse: Sei que o meu esplendor te assusta, que à vista da minha grandeza pro-

curas impor-te a ti mesmo. Por isso venho a ti como menino, para que Me possas acolher e amar. 

Sempre de novo me toca também a palavra do evangelista, dita quase de fugida, segundo a qual não havia lugar para eles na hospedaria. Inevita-

velmente se põe a questão de saber como reagiria eu, se Maria e José batessem à minha porta. Haveria lugar para eles? E recordamos então que 

esta notícia, aparentemente casual, da falta de lugar na hospedaria que obriga a Sagrada Família a ir para o estábulo, foi aprofundada e referida na 

sua essência pelo evangelista João nestes termos: «Veio para o que era Seu, e os Seus não O acolheram» (Jo 1, 11). Deste modo, a grande questão 

moral sobre o modo como nos comportamos com os prófugos, os refugiados, os imigrantes ganha um sentido ainda mais fundamental: Temos 

verdadeiramente lugar para Deus, quando Ele tenta entrar em nós? Temos tempo e espaço para Ele? Porventura não é ao próprio Deus que rejeita-

mos? Isto começa pelo facto de não termos tempo para Deus. Quanto mais rapidamente nos podemos mover, quanto mais eficazes se tornam os 

meios que nos fazem poupar tempo, tanto menos tempo temos disponível. E Deus? O que diz respeito a Ele nunca parece uma questão urgente. O 

nosso tempo já está completamente preenchido. Mas vejamos o caso ainda mais em profundidade. Deus tem verdadeiramente um lugar no nosso 

pensamento? A metodologia do nosso pensamento está configurada de modo que, no fundo, Ele não deva existir. Mesmo quando parece bater à 

porta do nosso pensamento, temos de arranjar qualquer raciocínio para O afastar; o pensamento, para ser considerado «sério», deve ser configura-

do de modo que a «hipótese Deus» se torne supérflua. E também nos nossos sentimentos e vontade não há espaço para Ele. Queremo-nos a nós 

mesmos, queremos as coisas que se conseguem tocar, a felicidade que se pode experimentar, o sucesso dos nossos projectos pessoais e das nossas 

intenções. Estamos completamente «cheios» de nós mesmos, de tal modo que não resta qualquer espaço para Deus. E por isso não há espaço 

sequer para os outros, para as crianças, para os pobres, para os estrangeiros. A partir duma frase simples como esta sobre o lugar inexistente na 

hospedaria, podemos dar-nos conta da grande necessidade que há desta exortação de São Paulo: «Transformai-vos pela renovação da vossa men-

te» (Rm 12, 2). Paulo fala da renovação, da abertura do nosso intelecto (nous); fala, em geral, do modo como vemos o mundo e a nós mesmos. A 

conversão, de que temos necessidade, deve chegar verdadeiramente até às profundezas da nossa relação com a realidade. Peçamos ao Senhor para 

que nos tornemos vigilantes quanto à sua presença, para que ouçamos como Ele bate, de modo suave mas insistente, à porta do nosso ser e da 

nossa vontade. Peçamos para que se crie, no nosso íntimo, um espaço para Ele e possamos, deste modo, reconhecê-Lo também naqueles sob cujas 

vestes vem ter connosco: nas crianças, nos doentes e abandonados, nos marginalizados e pobres deste mundo.[…]» Papa Bento XVI , Natal de 2012 



 

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 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 

Natal do Senhor 

 24h - Missa do Galo 

10.30h e 19h - Missas do Dia  

 

 

  

 

 

 

 

29 de Dezembro 

Domingo da Sagrada Família 

 

Almoço Solidário na Comunidade Muçulmana 
 

O Sr. Bispo, D. José Ornelas, o Pároco de Miratejo-Laranjeiro, Padre Tiago Ribeiro Pinto, e o presidente do Centro Social Paroquial Padre 

Ricardo Gameiro, da Cova da Piedade, Padre José Pinheiro, marcaram presença num almoço solidário destinado a pessoas em condições 

sócio-económicas desfavorecidas, promovido pela Comunidade Islâmica Sul do Tejo. Foi no passado dia 02 de Dezembro, nos espaços da 

Mesquita do Laranjeiro.  

Actividade de Pioneiros 

No passado dia 7 de dezembro, os nossos pioneiros saíram em direção ao CEADA (Centro de Educação Ambiental da Arrábida) para realizar a 

primeira prova do IMA (Insignia Mundial do Ambiente). O IMA é um programa que oferece ferramentas, recursos e iniciativas para ajudar os 

escuteiros de todo o mundo a trabalharem em conjunto em prol do ambiente local e global num conjunto de seis provas. A primeira que fizeram 

foi “Charcos com vida”. Esta prova incluía a observação das diversas espécies num pequeno charco. Fez-nos perceber a importância de algo tão 

pequeno e do impacto que pode causar ao ecossistema. Foi um dia de aprendizagem e reflexão sobre os nossos atos. “Deixa o mundo um pouco 

melhor do que o encontraste” Baden-Powell.                                                                                Urso Cortês - Rafael de Jesus  

 

Retiro de Crisma - Catequese de Adultos 
 

Estamos em tempo de Advento. E, neste terceiro Domingo de preparação para o Natal, a Igreja celebra o Domingo da Alegria, por isso a 

liturgia dominical recorda-nos que devemos alegrar-nos sempre no Senhor e exultar de alegria porque a vinda do Senhor está perto. 

Mesmo a meio desta caminhada para celebrarmos o nascimento de Jesus, somos convidados a reflectir sobre o que nos impede de ver, 

ouvir e caminhar melhor como cristãos. E foi neste ambiente que os crismandos, que têm vindo a fazer uma caminhada catequética de 

preparação para a recepção do Sacramento do Crisma no dia 05 de Janeiro de 2020, fizeram um dia de retiro. 

Sendo o Crisma, o Sacramento que confere os Dons do Espírito Santo, para que o cristão assuma uma maturidade da vida espiritual 

adulta, foi num ambiente de alegria, mas também de reflexão, oração, convívio e partilha que viveram este dia de retiro e os ajudou a 

aprofundar mais a sua fé e tomarem uma maior consciência do seu cristianismo. 

Não posso esquecer a presença do Sr, Padre Tiago, que fez questão de conviver connosco e ajudar o grupo a perceber como vai decorrer 

a celebração do Sacramento do Crisma. 

É oportuno salientar que nós, comunidade, devemos rezar para que estes jovens e adultos perseverem nesta caminhada de preparação 

espiritual para a recepção do Sacramento da Confirmação do Batismo. 

 

         São Cardoso 
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