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São Martinho - 11 de Novembro 

 

A Igreja recorda a 11 de novembro São Martinho, Bispo de Tours, um dos santos 

mais célebres e venerados da Europa. 

Tendo nascido numa família pagã na Panónia, atual Hungria, por volta de 316, foi 

orientado pelo pai para a carreira militar. Ainda adolescente, Martinho encontrou o 

Cristianismo e, superando muitas dificuldades, inscreveu-se entre os catecúmenos 

para se preparar para o Batismo. Recebeu o sacramento por volta dos vinte anos, 

mas teve que permanecer ainda por muito tempo no exército, onde deu testemunho 

do seu novo género de vida: respeitador e compreensivo para com todos, tratava o 

seu criado como um irmão, e evitava as diversões vulgares. 

Depois de se despedir do serviço militar, foi a Poitiers, na França, encontrando-se 

com o santo Bispo Hilário. Por ele ordenado diácono e presbítero, escolheu a vida 

monástica e deu origem, com alguns discípulos, ao mais antigo mosteiro conhecido 

na Europa, em Ligugé. Cerca de dez anos mais tarde, os cristãos de Tours, tendo 

ficado sem pastor, aclamaram-no seu bispo. Desde então Martinho dedicou-se com 

zelo fervoroso à evangelização no campo e à formação do clero. 

Mesmo sendo-lhe atribuídos muitos milagres, São Martinho é famoso sobretudo por 

um ato de caridade fraterna. Quando era ainda jovem soldado, encontrou na estrada 

um pobre entorpecido e trémulo de frio. Pegou no seu manto e, cortando-o em dois 

com a espada, deu metade àquele homem. Nessa noite apareceu-lhe Jesus em sonho, 

sorridente, envolvido naquele mesmo manto. 

O gesto caritativo de São Martinho inscreve-se na mesma lógica que levou Jesus a multiplicar os pães para as multidões famintas, mas 

sobretudo a deixar-se a si mesmo como alimento para a humanidade na Eucaristia, sinal supremo do amor de Deus (...) É a lógica da 

partilha, com a qual se expressa de modo autêntico o amor ao próximo. 

Ajude-nos São Martinho a compreender que só através de um compromisso comum de partilha, é possível responder ao grande desafio 

do nosso tempo: isto é, de construir um mundo de paz e de justiça, no qual cada homem possa viver com dignidade. Isto pode acontecer 

se prevalecer um modelo mundial de autêntica solidariedade, capaz de garantir a todos os habitantes do planeta o alimento, as curas 

médicas necessárias, mas também o trabalho e os recursos energéticos, assim como os bens culturais, o saber científico e tecnológico. 

  

Papa Bento XVI   

 



 

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!  

24 de Novembro  

Domingo de Cristo Rei do Universo  

 

Acampamento de Noviços 

 
No passado fim de semana(25 a 27 de Outubro), os caminheiros do agrupamento realizaram o seu  
primeiro acampamento deste ano. 
O mesmo começou em Palmela, onde foi o local da pernoita da primeira noite. Ainda de madrugada, ini-
ciou o dia com uma longa caminhada  até ao local de pernoita (Campo Quinta da figueira Branca- Sesim-
bra). Desde os desafios às cações à volta da fogueira , que fizeram o ânimo levantar e levar o resto da ativi-
dade com o sorriso um pouco maior. Terminado o acampamento, o clã tomou parte da Celebração Domi-
nical na Paróquia. 
  Como noviça, achei esta atividade bastante importante pois, apesar de dura, serviu para nos conhecermos 
melhor e fomentar o espirito de união entre caminheiros e noviços. 

Guaxinim das Pampas- Noviça a caminheira Inês Bento 

 

Pão por Deus 

 
No dia 1 de Novembro, sexta – feira, dia de todos os Santos e também dia do pão por Deus. As crian-

ças da catequese foram pedir o pão por Deus, pelas ruas do Miratejo. Os meninos foram de porta em 

porta a cantar o pão por Deus, pedindo alimentos ou dinheiro para se partilhar com os mais pobres. 

Gostámos de pedir o pão por Deus pelas casas e na praça arranjando assim algum dinheiro e alimentos 

para os que mais precisam. 
Bernardo e Francisco Pina 

 
Convivo Fraterno-1384 
 
No passado fim de 01 a 03 de Novembro, decorreu na nossa diocese mais um Convivo Fraterno.  
Este Convívio que fica marcado com o numero 1384, teve a participação de duas novas convivas da nossa paróquia , a Inês Bento e a Patrícia 
Tiago. Teve ainda a participação do Seminarista Telmo, como um dos membros da equipa coordenadora, e do Rui como membro 
na ,estreante, equipa S.O.S. Este convívio , como muitos outros, teve como repto a criação da vontade de levar novos Jovens a Cristo Jovem, e 
Salvador.  
O encerramento do 1384, teve lugar no Auditório Paroquial do Montijo, seguida da Santa Eucaristia Presidida pelo Mons. Aires Lobato, Vigá-
rio geral da nossa Diocese. 

Rui  Filipe de Jesus - CF 1340 

 

01 de Dezembro 

 Inicio do Advento 

 

 
08 de Dezembro - Nª Srª da Conceição  

Padroeira e Rainha de Portugal 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

