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A Família - Papa João Paulo II - Papa da Família 

«Dentre essas numerosas estradas, a primeira e a mais importan-
te é a família: uma via comum, mesmo se permanece particular, 

única e irrepetível, como irrepetível é cada homem; uma via da 

qual o ser humano não pode separar-se. Com efeito, normal-

mente ele vem ao mundo no seio de uma família, podendo-se 

dizer que a ela deve o próprio facto de existir como homem. 

Quando falta a família logo à chegada da pessoa ao mundo, aca-

ba por criar-se uma inquietante e dolorosa carência que pesará 

depois sobre toda a vida. A Igreja une-se com afectuosa solicitu-

de a quantos vivem tais situações, porque está bem ciente do 

papel fundamental que a família é chamada a desempenhar. Ela 

sabe, ainda, que normalmente o homem sai da família para reali-
zar, por sua vez num novo núcleo familiar, a própria vocação de 
vida. Mesmo quando opta por ficar sozinho, a família permane-

ce, por assim dizer, o seu horizonte existencial, como aquela 

comunidade fundamental onde se radica toda a rede das suas relações sociais, desde as mais imediatas e próximas até às mais distan-

tes. Porventura não usamos a expressão «família humana», para nos referirmos ao conjunto dos homens que vivem no mundo? 

A família tem a sua origem naquele mesmo amor com que o Criador abraça o mundo criado, como se afirma já «ao princípio», no 

livro do Génesis (1, 1). Uma suprema confirmação disso mesmo, no-la oferece Jesus no Evangelho: «Deus amou de tal modo o mundo 

que lhe deu o seu Filho unigénito» (Jo 3, 16). O Filho unigénito, consubstancial ao Pai, «Deus de Deus, Luz da Luz», entrou na histó-

ria dos homens através da família: «Pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, uniu-Se de certo modo a cada homem. Trabalhou com 

mãos humanas, (...) amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-Se verdadeiramente um de nós, semelhante a 

nós em tudo, excepto no pecado» (3). Se é certo que Cristo «revela plenamente o homem a si mesmo» (4), fá-lo a começar da família 

onde Ele escolheu nascer e crescer. Sabe-se que o Redentor passou grande parte da sua vida no recanto escondido de Nazaré, 

«submisso» (Lc 2, 51) como «filho do homem» a Maria, sua Mãe, e a José, o carpinteiro. Esta sua «obediência» filial não é já a primei-

ra manifestação daquela obediência ao Pai «até à morte» (Fil 2, 8), por meio da qual redimiu o mundo? 

O mistério divino da Encarnação do Verbo está, pois, em estreita relação com a família humana. Não apenas com uma — a de Nazaré 

—, mas de certo forma com cada família, analogamente a quanto afirma o Concílio Vaticano II do Filho de Deus que, na encarnação, 

«Se uniu de certo modo com cada homem» (5). Seguindo a Cristo que «veio» ao mundo «para servir» (Mt 20, 28), a Igreja considera 

o serviço à família uma das suas obrigações essenciais. Neste sentido, tanto o homem como a família constituem «a via da Igreja». […] 

Papa João Paulo II, Carta às Famílias, Gratissimam Sane, 1994 - Ano da Família 



 

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 

 

1 de Janeiro - Sta. Maria, Mãe de Deus 

Missas - 10.30h - 19h 

 

5 de Janeiro 

Epifania 

Na Missa das 10.30h - Crismas 

Natal na Paróquia 
 

AGRUPAMENTO 
 

No passado sábado, dia 14 de dezembro, para além do festival das sopas do  agrupamento, os caminheiros rea-

lizaram uma atividade com os lobitos. 

  Divididos pelos seus bandos, o objetivo do jogo passava por cada elemento de cada bando lançar uma pinha 

até acertar por baixo de um dos três tripés que os caminheiros construíram. Ao acertarem, passariam para o 

lado do tripé. Primeiramente o guia faz um nó de correr preso ao seu cinto e todos os outros um nó direito 

prendendo ao cinto do guia e depois à corda do último lobito. 

   Foi uma atividade enriquecedora para ambas as secções que assim poderam estabelecer mais laços e treinar/

aprender novos nós. 

Patrícia Tiago - Tigre de Emaús  
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