
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

18 Dezembro 2011 ― 4º Domingo do Advento – Ano B 

Ano IV/N.o 12 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

17, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Eucaristia: Bênção dos Meninos Jesus, 
18h15m  
Recolha de Alimentos  
18, Domingo: 
Escuteiros, Festa de Natal 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
Recolha de Alimentos 
19, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
21, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
22, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 
23, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
24, Sábado: 
Natal do Senhor – Missa da Meia-Noite 
25, Domingo: 
Natal do Senhor 
Eucaristias: 10h30m e 19h 

 

«Rezar por alguém significa enviar-lhe um anjo», Martin Luther 

«-atal Islâmico» a Sul do Tejo – Diálogo entre as comunidades católica e muçulmana 

  

Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), emitido pela Rádio Vaticano, denunciando que, no Iraque, 
os cristãos vão viver um Natal «entre o medo e a fé inabalável», a comunidade 
Miratejo/Laranjeiro demonstra que o respeito e a ajuda mútua são possíveis entre cristãos e 
muçulmanos. 
Com a visita de Dom Gilberto dos Reis, Bispo de Setúbal, à Mesquita do Laranjeiro, 
aquando da visita pastoral à nossa Paróquia, em fevereiro deste ano, concretizou-se não só a 
primeira visita de um Bispo Diocesano a uma Mesquita em Portugal, mas também, o sonho 
do Padre José Pinheiro que há muito queria fortalecer as relações entre as duas 
comunidades.  
Com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da Acção de Solidariedade e 
Desenvolvimento do Laranjeiro (ASDL), o 2º Almoço de Solidariedade contou com a 
presença do Padre José Pinheiro, da Paróquia de Miratejo/Laranjeiro, acompanhado por 
alguns membros da comunidade, do Padre Marco Belchior, da Paróquia de Fernão Ferro, de 
Sabbir Seedat, Presidente da Comunidade Islâmica do Sul do Tejo, do Sheikh Feizal, Imam 
(Responsável Religioso) da Mesquita do Laranjeiro, do Sheikh Zabir Edriss, Professor de 
Teologia Islâmica e Árabe, do Sheikh Rachid Ismael, do Conselho de Supervisão do 
Colégio Islâmico de Palmela e de M. Yiossuf Adamgy, Presidente das Edições Al Furqán, 
um órgão para a divulgação do Islamismo em Portugal.  
Depois de um almoço muito agradável, que recebeu os maiores elogios da parte de todos os 
presentes, o Padre José Pinheiro agradeceu o convite e salientou a importância deste tipo de 
ações, afirmando: «Une-nos a vontade de fazer o bem, no nosso coração temos o desejo de 
construir, temos algo em comum ― a busca da Verdade. A Verdade que vem de Deus, que 
nos une e nos salva, e que é relembrada na celebração de cada Natal, no viver do Presépio. 
Uma Verdade que passa pelo respeito da dignidade da pessoa humana». 
O Sheikh Zabir Edriss, Professor, reiterou a importância destas iniciativas, como um sinal 
do respeito entre muçulmanos e cristãos. «Temos uma cadeia em comum que é Jesus, 
aceitamos que Jesus é o Messias, um milagre que Deus enviou à Terra» explicou o Sheikh 
Zabir que acrescentou, igualmente, que «o nosso encontro é um honrar do nosso 
compromisso para com Deus, respeitarmo-nos uns aos outros, amar aqueles que seguem 
Jesus». 
Sabbir Seedat, Presidente da Comunidade Islâmica do Sul do Tejo e também empresário, 
pretende que estas ações despertem mais empresários muçulmanos para a necessidade de 
ajudar o próximo. «Temos que manter o espírito natalício durante todo o ano e desenvolver 
iniciativas como esta que são um sinal para todos e que permitem a nossa aproximação», 
declarou. 
Para o próximo ano, a Comunidade Islâmica do Sul do Tejo/Mesquita do Laranjeiro 
pretende voltar a organizar este almoço mas, para além disso, tem como objetivo começar a 
distribuição mensal de uma sopa para as pessoas mais carenciadas. 
 
Leia a notícia da Agência Ecclesia em http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?tpl=&id=88676 
 

 

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 no campanário: seu suspensos no campanário: seu suspensos no campanário: seu suspensos no 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».    

PEREGRI-OS 

Receberam o Batismo: André Filipe Pereira Mendes Teixeira, 11/12/2011; 
                                        Maria Rita Costa Lopes, 11/12/2011. 
  

 

Depois do sucesso da iniciativa no ano 
passado, a Comunidade Islâmica do Sul do 
Tejo promoveu no dia 12 de Dezembro, junto 
à Mesquita do Laranjeiro, o 2º Almoço de 
Solidariedade que contou com a participação 
de cerca de uma centena de pessoas em 
condição económico-social desfavorecida.  
No mesmo dia em que a Agência Ecclesia deu 
conta de um comunicado da organização católica 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 2ª Leitura: Rom 16,25-27; Evangelho: Lc 1,26-38 
 
A liturgia deste último Domingo do Advento refere-se repetidamente ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que 
Deus tem para oferecer aos homens. Esse projeto, anunciado já no Antigo Testamento, torna-se uma realidade concreta, 
tangível e plena com a Incarnação de Jesus. A primeira leitura apresenta a “promessa” de Deus a David. Deus anuncia, pela 
boca do profeta Natã, que nunca abandonará o seu Povo nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização 
plenas. A “promessa” de Deus irá concretizar-se num “filho” de David, através do qual Deus oferecerá ao seu Povo a 
estabilidade, a segurança, a paz, a abundância, a fecundidade, a felicidade sem fim. A segunda leitura chama a esse projeto de 
salvação, preparado por Deus desde sempre, o “mistério”; e, sobretudo, garante que esse projeto se manifestou, em Jesus, a 
todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de Deus. O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus 
encarna na história dos homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitivas. Mostra como a concretização do projeto de 
Deus só é possível quando os homens e as mulheres que Ele chama aceitam dizer “sim” ao projeto de Deus, acolher Jesus e 
apresentá-l’O ao mundo. 
 
Para pensar: No meio da agitação de todos os dias, encontro tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para viver em 
comunhão com Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia a dia? 

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

Advento no Centro Paroquial da Sagrada Família 

Advento é o tempo de preparação para o nascimento de Jesus. A palavra Advento provém do 
latim e significa «vinda». Esta época está centrada na vinda do Salvador. Para receber o 
Advento, preparámos o cantinho de Oração na Instituição e, em cada terça-feira deste mês, 
todas as crianças do Centro juntamente com o Padre José Pinheiro, têm realizado todo o 
caminho do advento para receber o Menino Jesus num momento de partilha, através da leitura 
de uma pequena oração. 
 

 
Eu conheço muita gente simpática e que tem algo parecido ou igual a Deus, mas aqui só posso falar de uma, o que vai ser difícil. 
Deixa cá ver... Já sei: o meu avô paterno!   
Ele é parecido com Deus no que toca ao ajudar. Ele é fantástico! Sempre que preciso de ajuda ou de desabafar, ele é muito 
sincero, simpático e nunca mente. Às vezes, é muito brincalhão e pode fazer partidas divertidas. Também consegue arranjar tudo 
e mais alguma coisa e isso é bom! Só não é carpinteiro nem faz milagres, mas nestas anteriores acções de que falei, lembra-me 
muito o meu Deus. Embora só haja um e único Deus, têm coisas parecidas, penso eu. 
                                                                                                                                                  Nadine Cardoso, 10 anos, 5º Volume 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 

Catequese - TPC: Descreve as ações de alguém e explica em que medida essa pessoa é parecida com Deus 
 

No passado dia 8 de Dezembro, a Paróquia de Miratejo/Laranjeiro celebrou a 
Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição. 
A eucaristia foi animada pelo Agrupamento 699 Miratejo, que dedicou os cânticos a 
Maria como forma de comemorar e louvar a sua Padroeira de Agrupamento! O 
Evangelho deste dia falou-nos da Anunciação do Anjo a Maria, que foi escolhida 
por Deus para ser a mãe de Seu filho Jesus Cristo. Estando cada vez mais próximo o 
Natal do Senhor, celebramos a sua vinda e preparamo-nos para o receber! Tal como 
Maria aceitou ser a Mãe de Jesus, também o Agrupamento aceitou de coração 
aberto animar a Eucaristia para a comunidade de Miratejo/Laranjeiro! Foi uma 
celebração muito bonita e muito especial, correndo da melhor maneira possível para 
que a Imaculada Conceição fosse louvada por todos nós!   

Emanuel Pereiro 

À Escuta: Celebração solene da festividade de Imaculada Conceição 
 

 

 

Mural de mensagens de -atal  

Deixe a sua mensagem de Natal no site da Paróquia http://paroquiamiratejo.weebly.com, utilizando o formulário  
na página «Contactos». 

 


