
 

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 
 

Ordenação de  

Dom José Ornelas 

 

 

 

Bispo de Setúbal 

Sé | Domingo 25 de Outubro | 16h 

Autocarro: Inscrições na Secretaria 

Em Miratejo não há Missa às 19h 

 

Durante o mês de Outubro 

às Sextas-feiras: 

Oração do Terço às 21h 

Terço da Catequese 
 

No passado dia 17 de Outubro as nossas crianças tiveram uma catequese diferente, onde todos os 

volumes se reuniram na Igreja para rezarem o Terço à Virgem Maria. Neste mês mariano, pedimos a 

Nossa Senhora que abençoasse o nosso ano de catequese, rezando assim pelos catequistas, pelas nos-

sas crianças e pelo novo Bispo de Setúbal Dom José. 

Danny - Catequista 

Uma Família Santa  
 

O Papa Francisco canonizou no dia 18 de Outubro na Praça de S. Pedro, 

4 beatos, dos quais se destaca Louis Martin e Marie Azélie Guérin. Estes 

são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Além disso, foi o pri-

meiro casal a ser canonizado enquanto tal, os dois ao mesmo tempo. 

Casados em 1858, tiveram nove filhos, dos quais cinco seguiram a vida 

religiosa. As 218 cartas que se conservam de Zélie, registam o ritmo da 

vida com a guerra de 1870, as crises económicas, os nascimentos e as 

mortes dos seus quatro bebés. Missa diária às cinco e meia da 

manhã, Angelus e Vésperas, descanso aos Domingos, jejuns na Quaresma 

e Advento... mas também brincadeiras e jogos, Louis gostava de pescar e 

jogar bilhar. Convidavam pessoas pobres para comer em sua casa e visita-

vam os idosos. Também ensinaram as suas filhas a tratar os mais desfavo-

recidos como iguais. Zélie morreu de cancro dolorosíssimo aos 46 anos. 

Louis ficou com cinco filhas pequenas: Marie, Pauline, Léonie, Céline e 

Teresinha, que só tinha quatro anos e meio mas que sempre se recordaria 

da mãe como uma santa. S. Louis e S. Zélie, rogai por nós! 

Bênção das Grávidas 
 

“Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor.” No 

Passado dia 18 de Outubro na Eucaristia das 10h30 a nossa Paróquia recebeu um momento carre-

gado de significado onde as mães grávidas se aproximaram do altar para receberem a bênção da 

Igreja e fazerem uma oração de agradecimento e de louvor pelo dom dos seus filhos. Que a vida 

destas Mães se encha de graça com a vinda destes filhos e que o Senhor conceda aos seus lares 

muitas crianças.  

Leonilde Madruga 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

