
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

25 Dezembro 2011 ― Natal do Senhor – Ano B 

Ano IV/N.o 13 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

24, Sábado: 

Natal do Senhor – Missa da Meia-Noite 
25, Domingo: 

Natal do Senhor – Missa do Dia 
Eucaristias: 10h30m e 19h 
26, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 
28, Quarta-feira: 

MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
29, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 21h30m 
30, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Eucaristia: Festa da Sagrada Família, 21h 
31, Sábado: 

Eucaristia, 18h15m 
01, Domingo: 

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
Dia Mundial da Paz 
Eucaristias: 10h30m e 19h 

 

«A caridade é a via mestra da Doutrina Social da Igreja», Bento XVI 

Natal, este ano de 2011?  
 

 

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, que 
irá decorrer na nossa Paróquia, pelas 
21h. 

«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».    

A celebração do Natal de Jesus Cristo tem 
sempre lugar. E mais ainda o tem, em tempos de 
crise, pois que o Natal é precisamente a resposta de 
 

 

Deus ao sofrimento do homem desempregado, preso, doente, 
em solidão, desorientado ou paralisado pelo egoísmo que o 
fecha aos outros e a Deus. Acolher o Amor deste Menino é 
condição e fruto do Natal de Jesus e dum grande Natal.  
Quem acolhe o amor do Deus Menino, com um coração 
simples e aberto, encontra, seja qual for a sua situação, (nova) 
luz e esperança para abrir novos caminhos no seu coração e na 
sociedade, de mãos dadas com os outros, e fica mais disponível 
 para defender a dignidade infinita de cada pessoa: a sua e a dos outros.  

Quem acolhe o amor do Deus Menino aprende a cultivar o bem comum, fazendo suas 
as alegrias, os sonhos e as dificuldades das outras pessoas e partilhando com elas até 
aquilo de que precisa, em vez de ficar prisioneiro da cultura do “salve-se quem puder”.  
Quem acolhe o amor do Deus Menino é capaz de renunciar ao seu justo conforto para 
ajudar os mais pobres a crescerem de tal modo que não só não precisem de apoio 
especial, mas que, por sua vez, contribuam para a promoção de outros. E é capaz, 
moldado pelo Seu amor, de mostrar que é bom e possível e urgente ser justo, 
verdadeiro, acolhedor e fraterno.  
Desejo a todos um Bom Natal, ou seja, um bom encontro e acolhimento deste Menino.  
E, alguém dirá, onde encontrar e acolher este Menino?  
A todos, crentes ou não, responderei com a liturgia do Advento:  
«Agora Ele (Jesus Cristo) vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo 
para quem O recebe na fé na caridade».  
Aos meus irmãos na fé lembro ainda que este encontro com o Menino «em cada 
homem», e em especial na pessoa que sofre, se torna mais fácil pela meditação da 
palavra da Sagrada Escritura, pela participação na Eucaristia, pela celebração da 
Confissão, pela oração no silêncio do coração.  
Fazer-se próximo e acolher o irmão que sofre é condição e fruto dum bom e feliz 
Natal.  
Dando graças por tantos e tão belos gestos de dedicação aos mais pobres – gestos 
presentes em toda a Diocese, que revelam a caridade mais fina e que são grande sinal 
de esperança – lembro e proponho um pequeno gesto de acolhimento fraterno, em 
ordem a um Bom Natal.  
Há famílias, que na noite de Natal, abrem a mesa a outras pessoas. É um gesto belo. 
Convido-o, a fazê-lo, mesmo se não convidar alguém para a sua mesa, entregando na 
Caritas Diocesana de Setúbal o valor correspondente a esse gesto ou mais ainda. Não 
vai sentir a sua falta. E a Caritas, cujos meios de apoio aos mais carenciados estão 
esgotados, dado o aumento de pedidos de ajuda, levará mais longe a luz e o amor do 
Natal.  
Implorando a Bênção de Jesus sobre todos os diocesanos, desejo um Santo e feliz 
Natal.  

D. Gilberto, Bispo de Setúbal 

2atal no Vaticano: A ‘missa do galo’, na véspera de Natal, vai 
iniciar-se às 22h locais (menos uma em Lisboa) e a bênção ‘Urbi 
et Orbi’, no dia 25, ao meio-dia de Roma, antecedida pela 
mensagem natalícia do Papa. A celebração da noite de Natal 
inclui uma oração em português.  
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 52,7-10; 2ª Leitura: Heb 1,1-6; Evangelho: Jo 1,1-18 
 
A liturgia deste dia convida-nos a contemplar o amor de Deus, manifestado na incarnação de Jesus… Ele é a “Palavra” que se 
fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar à dignidade de “filhos de 
Deus”. A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o rei que traz a paz e a salvação, proporcionando ao seu 
Povo uma era de felicidade sem fim. O profeta convida, pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança. 
A segunda leitura apresenta, em traços largos, o plano salvador de Deus. Insiste, sobretudo, que esse projecto alcança o seu 
ponto mais alto com o envio de Jesus, a “Palavra” de Deus que os homens devem escutar e acolher. O Evangelho desenvolve o 
tema esboçado na segunda leitura e apresenta a “Palavra” viva de Deus, tornada pessoa em Jesus. Sugere que a missão do 
Filho/“Palavra” é completar a criação primeira, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida e criando condições para que nasça 
o Homem Novo, o homem da vida em plenitude, o homem que vive uma relação filial com Deus. 
 
Para pensar: Acolher a “Palavra” é deixar que Jesus nos transforme, nos dê a vida plena, a fim de nos tornarmos, 
verdadeiramente, “filhos de Deus”. O presépio que hoje contemplamos é apenas um quadro bonito e terno, ou uma interpelação 
a acolher a “Palavra”, de forma a crescermos até à dimensão do homem novo? 

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

Distribuição da Eucaristia aos doentes 

A distribuição da comunhão aos doentes, função assumida pelos ministros extraordinários da comunhão, é um prolongamento da 
Eucaristia onde se reúne a comunidade. Esta função é sempre abraçada pelos nossos ministros com amor e responsabilidade. 
Neste Natal, a Eucaristia vai ser distribuída aos seguintes paroquianos: Agostinho, Amiel, Aurora Guerreiro, Bia Ribeiro, Cecília 
Bártolo, Ilda Lino, Irene, Silvestre Maria, Sílvia Madeira, Maria José Almeida, Manuel Carvalho, Maria das Dores, Maria José 
Choro e Mercês Camacho.  

Ilda Lino tem 89 anos e é uma verdadeira poeta. Apreciem um pouco da sua arte. 

Estamos no tempo do Advento                 
Preparação para o Santo Natal                         
Vamos todos preparar-nos para                      
O grande acontecimento.                                  
 
Nessa noite maravilhosa                           
Todos vamos cantar                                       
Ao Deus Menino                                             
Está quase a chegar                                        
 
Nessa noite festiva                                      
Toda a Família reunida                                      
Uns com muita tristeza                                   
Outros com muita alegria                              
 
Chegou o dia tão desejado 
Com alegria e satisfação 
Não esquecendo quem precisa 
Nessa noite uma refeição 
 
São José se levantou 
Uma vela se acendeu     
Vamos adorar o Deus Menino    
Que à meia-noite nasceu  
 
Dia tão lindo o Natal  
Que grande alegria         
Já nasceu o Deus Menino  
Filho da Virgem Maria  

 

 

O Presépio 

A palavra presépio significa o lugar onde se recolhe o 
gado, o “estábulo”. Foi em 1223 que São Francisco de 
Assis resolveu fazer um Presépio vivo, junto do qual 
celebrou a missa da meia-noite. E, a partir daí, criou-se o 
costume de se fazerem figuras em barro que 
representassem o ambiente do nascimento de Jesus.  

Ao contemplar a força do Presépio, podemos sentir os sinais da presença de Deus no meio 
de nós: nas figuras do burro e da vaca, representantes da natureza animal, sinal da força 
do trabalho; nas figuras das ovelhas, tiramos lições de ternura destes animais simples; nas 
figuras dos pastores, vemos as almas simples e de coração aberto à revelação de Deus; na 
imagem de São José, compreendemos a presença, solícita e silenciosa do «pai»; na 
imagem de Maria, reconhecemos o coração de tantas mães que se abrem ao dom da vida e 
do amor e na imagem de Jesus, em figura de criança, contemplamos um Deus feito 
homem na representação mais frágil, simples e pobre. 

São Cardoso 

 

O Padre Ricardo Lopes, Pároco da Cova da Piedade, faleceu no dia 
19 de Dezembro, no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Nasceu 
no Carvalhal da Aroeira, paróquia de S. Pedro, do concelho de 
Torres Novas no dia 19 de Fevereiro de 1929. Em Outubro de 1942, 
entrou no seminário de Santarém, passando para o seminário de 
Almada em 1945 e para o dos Olivais em 1948. Terminou o curso 
de teologia em 1954, sendo ordenado presbítero a 29 de Junho desse 
ano, na Sé de Lisboa, pelo Cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira, 
Patriarca de Lisboa. A sua primeira actividade pastoral foi na 
paróquia de Fátima, em Lisboa. 


