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Paramentos Sagrados usados pelos Sacerdotes - I 
 

 

Amito 

 

Pequeno tecido branco com o qual o Sacerdote cobre o 

pescoço e os ombros. Representa a fortaleza. Simboliza 

o "capacete da salvação" contra os maus pensamentos e 

recorda o véu com que vendaram a sagrada face do 

Senhor. 

 

Alva 

 

Túnica branca que o Sacerdote coloca sobre a batina. 

Representa a pureza da alma. Simboliza a "couraça da 

justiça" e recorda o vestido branco "dos loucos" com o 

qual escarneceram de Nosso Senhor. 

 

Cíngulo 

 

É um cordão usado para ajustar a alva à cintura. Representa a castidade, e recorda as cordas com que amarraram o Senhor. 

Manípulo 

 

É uma espécie de faixa que o Sacerdote pode usar no braço 

esquerdo. Representa a contrição e lembra a corda que atou as 

mãos do Senhor. Está em desuso. 

 

Estola 

 

É uma longa faixa de pano que o Sacerdote coloca sobre os 

ombros para a Missa e para os Sacramentos. Representa as três 

virtudes teologais e também simboliza o Poder Sacerdotal. 

 

Casula 

 

É o paramento que o Sacerdote põe sobre a alva e a estola para a 

Missa. Representa a caridade, simboliza o jugo do Senhor e lem-

bra a Cruz que Nosso Senhor foi obrigado a carregar para nossa 

salvação. 



 

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 

20 de Fevereiro 

Dia dos Pastorinhos de Fátima 

Missa às 9h e Missa Solene às 21h 

 

 

  

 

 

 

 

 

Inscrições para a viagem à Croácia 

são feitas com o Sr. Prior 

 Apresentação das caçadas - Lobitos - 25 de Janeiro 2020 

 
No Sábado, dia 25 de Janeiro os Lobitos saíram da sede às 9h e foram de metro 

até Almada, para apresentarem as caçadas. 

Depois de treinarem a apresentação, fizeram a escolha e ganhou a caçada do Star 

Wars. As outras caçadas eram sobre a Vaiana e o Espaço. Lanchamos e brincámos 

muito no parque. 

Quando estávamos a ir embora fomos andar de skate noutro parque. 

Gostei muito do dia!                                         Gabriel Sousa - Pata Tenra 

 

 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

