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06 de Novembro dia de S.Nuno De Santa Maria 

 

O Dia de São Nuno de Santa Maria festeja-se anualmente a 6 de novembro. 

São Nuno de Santa Maria ou Nuno Álvares Pereira foi um nobre e general português do 

século XIV que teve um papel fulcral na crise de 1383-1385 e na independência de Portugal 

contra Castela, apoiando as pretensões de D. João I, o Mestre de Avis à Coroa e resistindo 

com 6 mil homens à invasão castelhana de Portugal com 30 mil homens, na mítica batalha 

de Aljubarrota. 

Nun’ Álvares nasceu a 24 de junho de 1360 (em Cernache do Bonjardim ou em Flor da 

Rosa) e faleceu a 1 de novembro de 1431, em Lisboa, com 71 anos. Foi ordenado por D. 

João I como Conde de Ourém, Barcelos e Arraiolos. 

Dele se diz ser o maior génio militar que Portugal já conheceu, nunca tendo perdido uma 

batalha e vencendo o inimigo mesmo com números inferiores. 

Muito religioso, e devoto de Nossa Senhora, o santo levou uma vida de intensa oração, mes-

mo em campo de batalha. Após a morte de sua esposa D. Leonor de Alvim, São Nuno virou 

as costas às honras terrenas, entrando na Ordem Carmelita, no Convento do Carmo, em 

Lisboa, que fundara como cumprimento de um voto, tomando o nome de irmão Nuno de 

Santa Maria. 

Nun’ Álvares distribuía esmolas pela cidade de Lisboa e usava um grande caldeirão que 

trouxe das campanhas militares para o convento para fazer refeições para os pobres. Estas 

ações de caridade levaram o povo a aclamá-lo como o "Santo Condestável". 

O herói nacional referido por Camões na obra “Os Lusíadas” por 14 vezes e versado por 

Fernando Pessoa na obra “Mensagem” foi beatificado em 1918 pelo Papa Bento XV e cano-

nizado em 2009 pelo Papa Bento XVI. 

São Nuno de Santa Maria é o patrono da infantaria portuguesa e o padroeiro do Corpo 

Nacional de Escutas. 



 

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 

Novembro 

Mês de oração pelas Almas 

do Purgatório 

Aos Domingos de manhã: BAR DA PARÓQUIA  
 

Bolos deliciosos e excelentes salgados!  

 
Peregrinação Paroquial a Fátima  

Programa 

Dia 09 de Novembro  

07H30- saída  

12H00 Oração do Rosário-Capelinha das 

Aparições 

12H30 Santa Missa 

13H30 Almoço 

15H30 Via-Sacra- Valinhos 

17H30 Regresso 

 

No último Domingo de Outubro e neste ano missionário por excelência , o nosso grupo missionário 

Liam (Liga Intensificadora de Ação Missionária )comemorou 26 anos de existência na Paróquia de Mira-

tejo Laranjeiro. 

Como todos os anos tivemos a presença de um Padre Espiritano na Eucaristia das 19 horas. 

O grupo de Jovens Aguas vivas animou os cânticos . 

Seguiu-se uma pequena confraternização e um jantar no pavilhão da catequese 

                                                                                                           Maria de Lourdes Abreu 

Novembro mês das Almas - Do Catecismo da Igreja Católica - III. A purificação final ou Purgatório 

1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da 

morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. 

1031. A Igreja chama Purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formu-

lou a doutrina da fé relativamente ao Purgatório sobretudo nos concílios de Florença (622) e de Trento (623). A Tradição da Igreja, referindo-

se a certos textos da Escritura (624) fala dum fogo purificador: 

«Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma Aquele que é a 

verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfémia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século nem no 

século futuro (Mt 12, 32). Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há-

de vir» (625). 

1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura: «Por isso, [Judas Macabeu] pediu 

um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas» (2 Mac 12, 46). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a 

memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o Sacrifício eucarístico para que, purificados, possam chegar à 

visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos: 

«Socorramo-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Job foram purificados pelo sacrifício do seu pai (627) por que duvidar de que 

as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? [...] Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as 

nossas orações» (628). 
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