
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

01 de Janeiro 2012 ― Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus – 
Ano B 

Ano IV/N.o 14 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

31, Sábado: 
Eucaristia, 18h15m 
01, Domingo: 
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
Dia Mundial da Paz 
Eucaristias: 10h30m e 19h 
02, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
04, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
05, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
06, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Reunião Geral de Catequistas, 21h 
07, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
08, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«Deus ama-nos muito mais do que nós a nós mesmos», Santa Teresa de Ávila 

Mensagem de Ano +ovo 
 

Neste ano que termina, executámos importantes obras de manutenção e de 
melhoramento na nossa igreja. Destaco o revestimento do teto e das paredes; o reforço 
da torre sineira (e a abertura para os sinos e os mostradores do relógio); e, finalmente, 
o nosso novíssimo vitral, alusivo ao Espírito Santo e colocado na novíssima janela do 
coro alto, e benzido no início da celebração da Missa da Meia-noite, do dia de Natal.   
O Papa Bento XVI, na sua Mensagem para o Dia Mundial da Paz, recorda-nos que 
devemos encarar o novo ano com uma atitude de confiança e de esperança. O Papa 
pede-nos a nossa atenção para os mais jovens: «Eles podem, com o seu entusiasmo e 
idealismo, oferecer uma nova esperança ao mundo». Nesta atenção aos mais jovens, o 
Papa destaca a importância de «Educar os jovens para a justiça e a paz» e a 
responsabilidade da família neste processo fundamental de renovação da sociedade.  
Neste início de ano, convido todos os paroquianos a renovarem a sua total confiança 
na providência de Deus: deixando-se conduzir e transformar pela Palavra viva de 
Deus; Jesus Cristo. 

Do vosso, em Cristo, 
Pe. José Pinheiro 

 

 

 

Caros paroquianos, 
A passagem do ano civil torna-se, para nós cristãos, em mais 
uma ocasião para louvarmos o Senhor pelas maravilhas que 
Ele operou durante o ano de 2011. Lembramos todas as 
pessoas que são, nas nossas vidas, sinal da sua bondade, em 
especial, aquelas que o Pai chamou, neste ano, para junto de si. 
O ano 2011 fica marcado pela visita pastoral do nosso Bispo, 
D. Gilberto, em Fevereiro. Aproveitando a presença do nosso 
Pastor, realizámos também a nossa primeira assembleia 
paroquial. 
 

 

PEREGRI+OS 

Receberam o Batismo:  
-Alexandre Guilherme Tavares Semedo, 
17/12/11; 
-Guilherme José da Fonte Ribeiro, 
17/12/11; 
-William Alexandre Gomes Tavares, 
17/12/11; 
-Anilton António Andrade da Costa 
Paiva, 18/12/11; 
-Anita Andrade da Costa Paiva, 
18/12/11. 
 
Faleceu: 
-Ana Cristina Pinto Ribeiro, 22/12/11 
 

«Missa do Galo» em Fotos 

 

  

  

 

Cortejo Inicial 

Vitral 

Convívio 

Beijo ao Menino Jesus 

A nossa Igreja 

 

Fotografias gentilmente cedidas por: 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Num 6,22-27; 2ª Leitura: Gal 4,4-7; Evangelho: Lc 2,16-21 
 
Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, ainda que todas importantes. Celebra-se, em primeiro lugar, a 
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus: somos convidados a contemplar a figura de Maria, aquela mulher que, com o seu “sim” ao 
projecto de Deus, nos ofereceu Jesus, o nosso libertador. Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mundial da Paz: em 1968, o Papa Paulo 
VI propôs aos homens de boa vontade que, neste dia, se rezasse pela paz no mundo. Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do ano 
civil: é o início de uma caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nos ama, que em cada dia nos cumula da sua bênção 
e nos oferece a vida em plenitude. As leituras que hoje nos são propostas exploram, portanto, estas diversas coordenadas. Elas 
evocam esta multiplicidade de temas e de celebrações. Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua de Deus na 
nossa caminhada e recorda-se que a sua bênção nos proporciona a vida em plenitude. Na segunda leitura, a liturgia evoca, outra vez, o 
amor de Deus, que enviou o seu Filho ao encontro dos homens para os libertar da escravidão da Lei e para os tornar seus “filhos”. É 
nessa situação privilegiada de “filhos” livres e amados que podemos dirigir-nos a Deus e chamar-lhe “abbá” (“papá”). 
O Evangelho mostra como a chegada do projeto libertador de Deus (que se tornou realidade plena no nosso mundo através de Jesus) 
provoca alegria e felicidade naqueles que não têm outra possibilidade de acesso à salvação: os pobres e os marginalizados. Convida-
nos também a louvar a Deus pelo seu amor e a testemunhar o desígnio libertador de Deus no meio dos homens. 
Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o modelo do crente que é sensível aos projectos de Deus, que sabe 
ler os seus sinais na história, que aceita acolher a proposta de Deus no coração e que colabora com Deus na concretização do projeto 
divino de salvação para o mundo. 
 
Para pensar: Maria “conservava todas estas palavras e meditava-as no seu coração”. Quer dizer: ela era capaz de perceber os 
sinais do Deus libertador no acontecer da vida. Temos, como ela, a sensibilidade de estar atentos à vida e de perceber a 
presença – discreta, mas significativa, actuante e transformadora – de Deus, nos acontecimentos mais ou menos banais do 
nosso dia a dia? 

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

Festa de +atal da Catequese 

 

No passado dia 10 de Dezembro, realizou-se a festa de Natal 
das crianças e jovens da catequese. As mesmas fizeram um 
teatro chamado "Auto do Nascimento”, em honra de Jesus 
Cristo, que tinha como fim chegar às crianças de uma forma 
mais intensa na preparação do Natal. Depois teve lugar um 
lanche partilhado, seguido da Eucaristia.  
Neste mesmo dia, os catequistas fizeram o seu jantar de Natal. 
Foi uma noite muito agradável, pois as famílias estiveram 
presentes, foi um modo de agradecer, pois são os nossos 
familiares que saem mais prejudicados com a nossa entrega a 
Jesus, fazendo e praticando o bem a todas estas crianças. Um 
agradecimento especial ao nosso Pároco pela sua presença e 
companhia. 
A todos os grupos da nossa comunidade, votos de Boas Festas 
de toda a equipa da Catequese. 
 

A vossa Amiga, Leonilde Moreira 

 

À Escuta – Festa de +atal dos Escuteiros 
No passado dia 18 de Dezembro, o nosso Agrupamento 
celebrou a sua festa de Natal, como já vem sendo hábito. 
O tema deste ano foi "No meu tempo era assim...", onde foram 
apresentados desenhos animados da atualidade (na primeira 
parte) e na segunda parte desenhos animados do tempo dos pais 
e dos avós. Surgiram personagens como a Heidi, o Tintim, o 
Dragon Ball e outros... 
Cada secção apresentou uma peça cómica e uma séria, com o 
objetivo de animar a tarde e mostrar aos pais o trabalho feito 
por todo o Agrupamento. 
A CPP também colaborou com o serviço de bar, onde foram 
servidas refeições de lanche e/ou jantar para quem desejasse. 
Foi uma festa muito animada. Com a ajuda de todos, 
celebrámos o Natal,  festa tão importante que nos lembra cada 
ano do nascimento de Jesus! Boas Festas para toda a comunidade é 
o desejo do Agrupamento 699 Miratejo!   

Emanuel Pereiro  
 

 

 


