
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

04 Dezembro 2011 ― 2º Domingo do Advento – Ano B 

Ano IV/N.o 10 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

03, Sábado: 

Confissões da Catequese, 10h30m 

Escuteiros, 14h  

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Concerto: Cânticos de Natal, 21h30m 

04, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

05, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 

07, Quarta-feira: 

MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

Formação de Adultos, 21h 

08, Quinta-feira: 

Solenidade da Imaculada Conceição 

Eucaristia, 10h30m e 19h 

Grupo Carismático, 21h30m 

09, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

10, Sábado: 

Escuteiros, 14h  

Catequese, Festa de Natal 

Formação de Adultos, 17h 

11, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

 

«A beleza é o reflexo da Verdade», São Tomás de Aquino 

O Vitral da nossa Igreja 

Um dia, durante a celebração da Eucaristia, 

olhando para Cristo, que havia sido mudado 

de lugar, o Padre José Pinheiro pensou como 

um vitral ficaria perfeito na nossa Igreja. Na 

mesma Eucaristia, o Diácono Manuel pensa 

exatamente o mesmo. Já dizia o poeta, 

“Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce”. 

E assim foi. A nossa Igreja estava em obras 

e o projeto foi alterado para que pudesse 

existir a abertura que ia acolher o vitral.  

 
Eulália do Pereiro comenta com o nosso Pároco, que conhecia a pessoa ideal para a 

missão: Elisabete Filipe. Elisabete é arquitecta de formação e, atualmente, trabalha 

como professora de Artes na Escola Secundária Romeu Correia. Verdadeiramente 

apaixonada pela trabalho criativo, Elisabete pôs mãos à obra e todo o processo 

começou pelo ensaio de qual a janela mais indicada para o espaço em questão, que tipo 

de estrutura deveria ter e qual a dimensão mais apropriada. 

O Padre José gosta muito de um desenho que existe na Basílica de São Pedro que faz 

alusão ao Espírito Santo. Inspirada por esta imagem, Elisabete pensou porquê fazer 

uma cópia, quando poderia, ela própria, criar um original. Com a ajuda do seu filho 

Tiago, desenharam, coloriram e apresentaram o projeto à Comissão que rapidamente o 

aprovou. 

Com o apoio do Renovamento Carismático que desenvolveu uma campanha de 

angariação de fundos e com a indispensável ajuda do pedreiro da obra, o Sr. Farropas, 

que ofereceu o trabalho de abertura do espaço para o vitral, todos os esforços se 

conjugaram para o sucesso deste objetivo. 

«Fico contente que este trabalho tenha importância para a comunidade, foi um trabalho 

que fiz com gosto», diz Elisabete, sempre com um sorriso humilde. «Contei com a 

ajuda dos meus dois filhos: o Tiago dá ideias e cria estratégias, o Afonso limpa». 

Este vitral é o fruto do tempo e do esforço de uma família que, a exemplo da Sagrada 

Família, ofereceu os seus dons ao mundo. 

 
Campanha de Renúncia: Vamos todos 

contribuir para os Sinos da nossa Igreja! A 

recolha dos envelopes com os donativos 

terá lugar no dia 30 de Dezembro, na 

Solenidade da Sagrada Família.  

««««Quando os sinos estiverem Quando os sinos estiverem Quando os sinos estiverem Quando os sinos estiverem 
suspensos nosuspensos nosuspensos nosuspensos no campanário: seu  campanário: seu  campanário: seu  campanário: seu 

bronze sonoro convocará os vivos, bronze sonoro convocará os vivos, bronze sonoro convocará os vivos, bronze sonoro convocará os vivos, 
chorará os mortos, reunirá o clero chorará os mortos, reunirá o clero chorará os mortos, reunirá o clero chorará os mortos, reunirá o clero 
e dará brilho às solenidades».e dará brilho às solenidades».e dará brilho às solenidades».e dará brilho às solenidades».    

 

Atividades  

Festa da Palavra – entrega da Bíblia 

Sagrada aos catequizandos do 4º Volume 

Convívio na Venda de Natal 

PEREGRINOS  
Recebeu o Batismo: Luana de Fátima Espírito Santo Casimiro, 27/11/11. 

Faleceram: Maria Olímpia Mendes, 29/11/2011 e Maria Alice da Silva Granja, 30/11/11. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Horário das Missas                                                              Adoração do Santíssimo e Confissões: 
                                                                                                6.

a
-feira – 17h/Domingo – 18h 

3.
a
 e 5.

a
-feira: 9h/4.

a
 e 6.

a
-feira: 18h                                       Laudes: Domingo – 10h 

Sábado:18h15m/Domingo: 10h30m e 19h                            Cartório: antes e depois das Missas 

 

Dados úteis 
Morada: Rua das Gémeas, n.

o 
44, Miratejo,  

2855-235 Corroios 

Telefone: 21 254 28 50 

Site: http://paroquiamiratejo.weebly.com 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Is 40,1-5.9-11; 64,2b-7; 2ª Leitura: 2 Pedro 3,8-14; Evangelho: Mc 1,1-8 

 
A liturgia do segundo domingo de Advento constitui um veemente apelo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. Por sua 

parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz; mas esse mundo só se 

tornará uma realidade quando o homem aceitar reformar o seu coração, abrindo-o aos valores de Deus. 

Na primeira leitura, um profeta anónimo da época do Exílio garante aos exilados a fidelidade de Jahwéh e a sua vontade de conduzir 

o Povo – através de um caminho fácil e direito – em direcção à terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por sua vez, é pedido que dispa 

os seus hábitos de comodismo, de egoísmo e de auto-suficiência e aceite, outra vez, confrontar-se com os desafios de Deus. No 

Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos (e, claro, os homens de todas as épocas) a acolher o Messias libertador. A 

missão do Messias – diz João – será oferecer a todos os homens esse Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem viver 

numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver percorrido um autêntico 

caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de mentalidade. A segunda leitura aponta para a parusia, a segunda 

vinda de Jesus. Convida-nos à vigilância – isto é, a vivermos dia a dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-nos na 

transformação do mundo e na construção do Reino. Se os crentes pautarem a sua vida por esta dinâmica de contínua conversão, 

encontrarão no final da sua caminhada terrena «os novos céus e a nova terra onde habita a justiça». 

 
Para pensar: Estamos suficientemente atentos aos profetas que questionam o nosso estilo de vida e os nossos valores? Damos 

crédito às suas interpelações, ou consideramo-los figuras incomodativas, ultrapassadas e dispensáveis? E nós, constituídos profetas 

desde o nosso batismo, sentimo-nos enviados por Deus a interpelar e a questionar o mundo e os nossos irmãos? 

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 

Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  

E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

Ultreia Penitencial  

 

Decorreu no passado dia 24 de Novembro, na nossa 

Paróquia, a Ultreia Penitencial da Zona de Almada, pelo 

116.
o 

Cursilho de Cristandade de Homens, que teve lugar 

entre os dias 24 e 27 de Novembro, em Alfragide. Presidida 

pelo Padre José Pinheiro, a Ultreia contou com a 

participação de cerca de 120 Cursilhistas.  

 

Ciclo de Cinema Católico – Almada 

Por lapso, foi publicado no número anterior do Boletim o programa do ano transato. O Ciclo de Cinema Católico irá decorrer no 

dia 7 e entre 9 e 11 de Dezembro no Fórum Romeu Correia, em Almada. As sessões iniciam-se às 21h com entrada livre. 

 Programa: 

Dia 7: «Duns Scoto», realização de Fernando Muraco, comentado por Pe. Gonçalo Figueiredo OFM;  

Dia 9: «Monsieur Vincent», realização de Maurice Cloche, comentado pelo Prof. Guilherme de Oliveira 

Martins;  

Dia 10: «A Festa de Babette», realização de Gabriel Axel, comentado pelo Prof. João César das Neves;  

Dia 11: «Shadowlands», realização de R. Attenborough, comentado pela Prof. 
a
 Maria do Rosário Lupi Belo. 

  

 

Reunião de Pais – Catequese 

 

Nos passados dias 10 e 18 de Novembro, o nosso Pároco e os catequistas reuniram com os 

pais das crianças e adolescentes que frequentam a Catequese. Os pais ficaram a conhecer os 

objetivos para o Ano Pastoral 2011/2012, tal como, algumas das iniciativas organizadas 

ainda para este ano e que têm o intuito de aprofundar a relação dos pais com a catequese: o 

Concurso de Presépios (a elaborar pelas crianças com a ajuda da família) e a Campanha do 

Advento, na qual todos os catequizandos vão estar envolvidos. 

 

  

 

 

Adquirindo velas na paróquia, no âmbito da «Operação 10 milhões de Estrelas – um gesto para a Paz», estaremos a contribuir 

para apoiar aqueles que mais necessitam: 65% do valor das velas vendidas destina-se às paróquias que peçam para apoio a 

pessoas e famílias carenciadas; 35% serão destinados ao Projeto internacional que, este ano, visa ajudar a Cáritas da Somália. 


