
 

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 

Unção dos Doentes: um sacramento de alívio 
 

No passado dia 15 de Novembro celebrámos, como já vem sendo hábito, o Sacramento da Unção dos 

Enfermos. Foi com alegria que a Pastoral da Saúde pôde ir ao encontro dos nossos irmãos doentes e, de 

alguma forma, colaborar no alívio dos seus sofrimentos ajudando-os a enfrentá-los com o coração mais 

reconfortado. Foi também muito bonito e gratificante nesta celebração observar o brilho no olhar dos par-

ticipantes, quando agregamos as gerações dos extremos da vida: o grupo da catequese do terceiro volume, 

os lobitos e os adultos. Na Igreja Católica, este ritual é também denominado Santa Unção e tem o objetivo de confortar o doente, perdoar os 

seus pecados e transmitir um sentimento de alívio espiritual e físico. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sofra.  

Noélia Manuel 

Renovamento  em Fátima 
 

No passado fim-de-semana comemorou-se o 

quadragésimo-primeiro aniversário do Renova-

mento Carismático, em Fátima, numa assem-

bleia com mais de duas mil pessoas! Tivemos o 

privilégio de ter connosco a pioneira do Reno-

vamento Carismático, Patti Gallagher Mans-

field, que tem dado testemunho da graça do Espírito Santo. O seu testemunho 

tem sido divulgado a sacerdotes e leigos, nos cincos continentes do mundo. 

Foi um fim-de-semana muito rico em ensinamentos! 

Lucinda Ferreira  

Acantonar com dinossauros 
 

Testemunho de um Chefe: «Para alguns foi uma com-

pleta novidade dormir fora de casa e longe dos pais 

pela primeira vez, para os mais velhos foi mais uma 

actividade a realizar com alegria e entusiasmo. O local 

escolhido foi a Casa Internacional do Escuteiro, na sede 

do Agrupamento 61 de Santa Maria dos Olivais, que 

nos cedeu as suas instalações, como faz regularmente a quem queira lá pernoitar. Os lobitos 

este ano escolheram para tema da sua caçada, "os Dinossauros" e por isso a actividade princi-

pal foi a visita à exposição presente no Museu de História Natural e da Ciência, alusiva a um 

tipo específico de Dinossauro descoberto em Portugal e que se julgava existir apenas no con-

tinente Americano, o Alossauros Fragilis.» Esquilo Dorme ao Luar (Emanuel Pereiro) 
 

Testemunho de uma Lobita: «No fim-de-semana pas-

sado os Lobitos foram acantonar. Os pais foram levá-

los na sexta-feira depois de jantar, conheceram as ins-

talações, comeram uma pequena ceia e foram dormir. 

Sábado de manhã após o pequeno-almoço foram de 

metro até ao Museu de História Natural visitar fósseis 

e réplicas de esqueletos de dinossauros. Quando termi-

naram foram ao Príncipe Real almoçar um belo cachorro. À tarde foram à Quinta Pedagógi-

ca dos Olivais visitar os animais que habitam nas quintas, aproveitando para fazer um jogo e 

lanchar no jardim. Por fim voltaram à Casa do Escuteiro, jantaram e antes de irem dormir 

comeram castanhas assadas no forno. Domingo levantaram-se muito cedo, tomaram o 

pequeno-almoço e os pais foram buscá-los para irem à Missa. Apesar de todos os lobitos 

terem ficado cansados, também ficaram muito contentes e desejosos por uma próxima aven-

tura.» Briana Santos 

 
 

Venda de Natal 
 

Sábado 28 Novembro - tarde 

Domingo 29 Novembro - todo o dia 

 

Produtos Artesanais / Lavores   

Porcelanas / Livros e CD’s  

 Pequenos Eletrodomésticos 

 

Caldo Verde - Sábado ao jantar 

Feijoada - Domingo ao almoço 

Take away disponível 

 

Pavilhão da Catequese  

 Igreja da Sagrada Família 

 

Organização:  

Mensagem de Fátima 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

