
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

11 Dezembro 2011 ― 3º Domingo do Advento – Ano B 

Ano IV/N.o 11 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

10, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Catequese - Festa de Natal, 15h 
Formação de Adultos, 17h 
11, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
12, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
13, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
14, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
15, Quinta-feira: 
Confissões Advento 2011, 21h 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
16, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
17, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Eucaristia: Bênção dos Meninos Jesus, 
18h15m  
Recolha de Alimentos (17 e 18) 
18, Domingo: 
Escuteiros, Festa de Natal 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

«Deus quer que sejamos felizes. Mas onde está a nascente desta esperança? Está na comunhão com Deus, que vive no 

fundo da alma de cada pessoa», Irmão Roger Schutz 

Entrevista a Elizabeth Santos: 4atal em Fonte-Boa 

Elizabeth Santos pertence à Comunidade de Miratejo/Laranjeiro, mas desde que, em 

1993, numa Peregrinação à Terra Santa, sentiu um chamamento especial, não mais 

parou e Moçambique é, sem dúvida, o seu país de missão. 

 

Ser Sagrada Família (SSF): Como costumam passar o 4atal na Missão em Fonte-Boa 

(Moçambique)? 
Elizabeth Santos (ES): A comunidade é constituída por mim, que sou leiga, um Irmão e 
neste Natal vão estar dois padres. Os padres têm as suas zonas pré-definidas, porque se 
trata de uma paróquia muito grande, quase do tamanho de Portugal. As pessoas têm missa 
uma ou duas vezes por ano. Portanto, os que têm mais sorte têm a missa de véspera de 
Natal e outros a Missa do dia 25. É uma missa festiva, mas lá as missas são sempre 
festivas, duram três horas, porque se dança, canta-se e louva-se muito a Deus. Para além 
disso, fazemos o presépio na capela da Missão e a população vai lá rezar. Penso que não há 
tradição da Missa do Galo à meia-noite, porque as pessoas vivem no mato, as distâncias são 
muito grandes e é muito perigoso andar à noite, há hienas, cobras e ladrões. Às 6h da tarde, 
as pessoas já estão recolhidas, porque é de noite muito cedo. 
 
SSF: Por exemplo, os padres no dia 24 vão a determinadas zonas e no dia 25 vão a 

outras… 
ES: Exatamente, para abranger o maior número de pessoas. Eu estou na comunidade de 
Jesuítas e, em casa, temos missa todos os dias às 6h da tarde. As Irmãs de São José de 
Cluny – agora estão lá cinco – vão também à missa e a seguir jantamos todos juntos. No 
Natal, temos bacalhau, enviado por um amigo de Portugal, as Irmãs fazem doces muito 
bons, como o bolo-rainha, lá não há frutos cristalizados. Temos um padre espanhol, a quem 
a família costuma enviar «torron». Este ano, vou levar bolo-rei. Jantamos, convivemos e 
por volta das 10h da noite recolhemos. 
 
SSF: A Elizabeth pertence à comunidade Miratejo/Laranjeiro. Se alguém quiser 

ajudar a Missão em Fonte-Boa como poderá fazê-lo? 
ES: O Padre José Pinheiro tem o meu contacto, é só falar com ele. Entretanto, agora 
estamos a recolher dicionários para levar para Moçambique. 
 

 

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».    

  

Grupo Sócio-Caritativo 

«É por amor que faço este trabalho», diz Arménia Rosa, Coordenadora do Grupo Sócio- 
Caritativo. A apoiar, atualmente, mais de 300 famílias, este Grupo conta com a 
solidariedade da comunidade que no passado mês de Novembro contribuiu com: açúcar 
(140 pacotes), bolachas (64), leite (37), atum (37), esparguete (35), arroz (31), macarrão 
(30), cereais (14), salsichas (13), sardinhas (11), feijão (11), azeite (11), entre outros. 
No fim de semana de 17 e 18 de Dezembro, o Grupo apela à comunidade para 
contribuir com: açúcar, bacalhau, azeite e óleo.    



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 61,1-2a.10-11; 2ª Leitura: 1 Tes 5,16-24; Evangelho: Jo 1,6-8.19-28 
 
As leituras do 3.º Domingo do Advento garantem-nos que Deus tem um projeto de salvação e de vida plena para propor aos 
homens e para os fazer passar das “trevas” à “luz”. Na primeira leitura, um profeta pós-exílico apresenta-se aos habitantes de 
Jerusalém com uma “boa nova” de Deus. A missão deste “profeta”, ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo novo, de vida 
plena e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos “pobres”. O Evangelho apresenta-nos João 
Baptista, a “voz” que prepara os homens para acolher Jesus, a “luz” do mundo. O objetivo de João não é centrar sobre si 
próprio o foco da atenção pública; ele está apenas interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” Jesus, 
“aquele” que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena para os homens. Na segunda leitura, Paulo 
explica aos cristãos da comunidade de Tessalónica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem… 
Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade “santa” e irrepreensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de 
adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. 
 
Para pensar: Jesus marca, realmente, a minha existência? Os valores que Ele veio propor têm peso e impacto nas minhas 
decisões e opções? Quando celebro o nascimento de Jesus, celebro um acontecimento do passado que deixou a sua marca na 
História, ou celebro o encontro com alguém que é “a luz” que ilumina a minha existência e que enche a minha vida de paz, de 
alegria, de liberdade? 

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 
Pereiro 
Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  
E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças – Centro Paroquial da Sagrada Família 

No passado dia 20 de Novembro, comemorou-se o Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças, e todas as salas contribuíram para uma atividade coletiva com um trabalho 
realizado por cada criança, de modo a sensibilizar para os Dez Direitos existentes. Esta 
atividade não poderia ser esquecida, por isso, os trabalhos foram expostos na instituição, 
de forma a que as famílias das crianças os pudessem ver e apreciar. Para finalizar, dos 
Dez Direitos, vou mencionar o sexto: «Nós, as crianças, necessitamos de muito amor e 
compreensão, por isso, devemos contar com o cuidado e atenção dos nossos pais». 

 
Que gratificante e salutar ouvir o trinar da viola coimbrã na Igreja da Sagrada Família. A 
comunidade foi presenteada com estes magníficos grupos. «O Grupo de Cantares dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra» brindou-nos com várias cantigas, mas destaco «A 
Seia das Neves», «Canto à Capela» e «Noite Serena». Participaram também «A Voz do 
Alentejo», da Quinta do Conde, e o «Grupo Feminino de Cantares Alentejanos da Granja» 
que nos cantou «O Menino Jesus de Elvas». Por fim, as «Cantadeiras de Alma Alentejana» 
encerraram com «Noite Feliz». 
Seguiu-se uma saudável confraternização. Participaram neste evento mais de uma centena de 
paroquianos, por certo, bem alegres no final do evento. Festas Felizes! 

J. Furtado 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica  

Cantou-se ao Menino 

 

«Depois de cada pecado reconhecido, ressuscitemos! Pecados, nem um instante os deixemos no coração», disse Santo Cura d’Ars. 
O Advento é o tempo da preparação para acolher a vinda de Cristo, por isso, prepare o seu coração, reconciliando-se com Deus 
pelo Sacramento da Confissão.  
Igrejas (sempre às 21h): Fernão Ferro (10 de Dezembro), Santa Marta de Corroios (12 de Dezembro), Vale de Milhaços (13 de 
Dezembro), Miratejo (15 de Dezembro), Seixal (17 de Dezembro), Arrentela (19 de Dezembro), Amora – Igreja de N.ª Sr.ª 
Monte Sião (19 de Dezembro – 17h às 21h), Paio Pires (20 de Dezembro), Corroios (21 de Dezembro), Amora - Igreja Beato 
Scalabrini (22 de Dezembro) e Amora – Foros de Amora (23 de Dezembro). 
 

Confissões Advento 2011 – Vigararia do Seixal 

 

PEREGRI4OS 

Faleceu: Delfina Lopes Cabral Morais, 2/12/2011 
 

SABIA QUE… No passado dia 7 de Dezembro, o Papa Bento XVI 
ligou, a partir do seu apartamento, a maior árvore de Natal do mundo, 
localizada a 200km a norte de Roma? 

 


