
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

29 de Janeiro 2012 ― IV Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 18 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

28, Sábado: 

Escuteiros, 14h - Formação 

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

29, Domingo: 

Dia Diocesano do Catequista, Setúbal 

Escuteiros, Atividade de S. Paulo 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

30 Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 

01, Quarta-feira: 

MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

Formação de Adultos, 21h 

02, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 

MCC, 21h30m 

03, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

04, Sábado: 

Escuteiros ,14h – Atividade exterior  

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Eucaristia: Festa do Pai Nosso, 18h15m 

05, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

 

«A vitória de Cristo significa a superação de tudo o que impede de partilhar a plenitude de vida com ele e com os outros»,  

Papa Bento XVI 

José Joaquim é instituído no ministério de Leitor 

 

 

 

José Joaquim, o «nosso» seminarista, foi instituído no ministério de Leitor na 

celebração presidida por D. Gilberto, Bispo de Setúbal, no Seminário Maior de São 

Paulo, em Almada, no passado dia 25 de janeiro. 

Este é, sem dúvida alguma, um importante passo para José Joaquim no seu caminho 

para o sacerdócio, como ele próprio afirma: «Vivo com imensa alegria a instituição de 

Leitor, pois este primeiro passo é, de forma objetiva e concreta, um primeiro 

reconhecimento e confirmação, ainda que não definitivo, por parte da Igreja, da minha 

vocação. Esta alegria aumenta com o desafio de buscar ser fiel à espiritualidade que 

este ministério exige. Na verdade, sei que se, no dia a dia, ajudado pela Graça do bom 

Deus, buscar cultivar o conhecimento e o suave e vivo amor da Sagrada Escritura, 

crescerei na amizade com Jesus (desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus 

Cristo, dizia S. Jerónimo) e o meu coração será cada vez mais moldado, pelo mesmo 

Jesus, segundo o Seu Coração sacerdotal». 

A eucaristia contou com a presença de vários elementos da nossa comunidade, que 

quiseram assistir a este momento tão importante na vida de José e contou, ainda, com 

a presença do Padre José Pinheiro, bem como, de outros elementos da nossa paróquia 

que participaram ativamente na celebração: os acólitos Bruno Silva, Filipe Remédios, 

Pedro Melo e Rui Jesus, e o organista Nuno Brandão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitorado e Acolitado 
O Leitorado e o Acolitado são os únicos ministérios laicais que existem, atualmente, 

na Igreja Latina. Estes dois ministérios de Leitor e Acólito podem ser confiados a fiéis 

leigos homens. Os candidatos ao Diaconado e ao Sacerdócio devem, 

obrigatoriamente, receber estes ministérios e exercê-los por um período de tempo 

conveniente, como preparação para o futuro serviço da Palavra e do Altar. De facto, 

no contexto da vida de Seminário, as instituições de Leitor e Acólito correspondem a 

passos importantes no caminho daqueles que se preparam para o Sacerdócio. 

Ao ministério de Leitor, cuja função consiste basicamente na proclamação da Palavra 

de Deus, há-de corresponder uma forma de viver alicerçada na escuta e leitura orante 

da Sagrada Escritura. A própria existência deste ministério expressa a importância que 

têm a Palavra de Deus e a sua proclamação em contexto litúrgico na vida da Igreja.  

A existência do ministério de Acólito diz do valor que a Igreja confere à Eucaristia, 

fonte e cume de toda a vida cristã, e pretende significar a importância do serviço do 

Altar. Compete ao Acólito auxiliar os Diáconos e os Sacerdotes, e, como ministro 

extraordinário, distribuir a Sagrada Comunhão e expor o Santíssimo Sacramento. A 

espiritualidade associada a este ministério consiste, essencialmente, no viver da e para 

a Eucaristia e, como tal, o dom de si, o oferecimento quotidiano a Deus, hão-de 

pertencer, de modo próprio, à forma de viver do Acólito.  

José Joaquim, Seminarista 
 

 

Fotografias gentilmente cedidas por Bruno Moreira 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Deut 18,15-20; 2ª Leitura: 1 Cor 7,32-35; Evangelho: Mc 1,21-28 

 

A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos que Deus não se conforma com os projetos de egoísmo e de morte 

que desfeiam o mundo e que escravizam os homens e afirma que Ele encontra formas de vir ao encontro dos seus filhos para 

lhes propor um projeto de liberdade e de vida plena. A primeira leitura propõe-nos – a partir da figura de Moisés – uma 

reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que Deus envia para ser a sua 

“palavra” viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes, de forma bem 

percetível, as suas propostas. O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projeto libertador do Pai, pela sua 

Palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e 

da morte. A segunda leitura convida os crentes a repensarem as suas prioridades e a não deixarem que as realidades transitórias 

sejam impeditivas de um verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e dos irmãos. 

 

Para pensar: Os discípulos de Jesus são as testemunhas da sua proposta libertadora. Eles têm de continuar a missão de Jesus e 

de assumir a mesma luta de Jesus contra os “demónios” que roubam a vida e a liberdade do homem, que introduzem no mundo 

dinâmicas criadoras de sofrimento e de morte. Ser discípulo de Jesus é percorrer o mesmo caminho que Ele percorreu e lutar, 

se necessário até ao dom total da vida, por um mundo mais humano, mais livre, mais solidário, mais justo, mais fraterno.  

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 

Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  

E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

Concurso de Presépios 

Encontro dos Crismados de 2011 com o Bispo de Setúbal 

O encontro dos crismados de 2011 com D. Gilberto, Bispo de Setúbal, decorreu no passado 

dia 22 de janeiro e contou com a participação de cerca de 250 jovens e adultos da nossa 

Diocese. 

A paróquia de Miratejo/Laranjeiro também esteve presente e partilhou com os demais a sua 

própria experiência, testemunhando as consequências do Sacramento do Crisma e 

sublinhando as graças, as mudanças e as dificuldades sentidas. 

João Almeida, um dos membros da nossa comunidade que foi crismado em 2011, acentuou a 

importância deste encontro: «é um reavivar, um impulso para continuarmos a nossa missão 

de espalhar a Palavra de Jesus. Foi maravilhoso perceber como estávamos todos ali para o 

mesmo, eu queria estar ali com aquelas pessoas, eu queria estar em igreja».  

 

Catequistas em Catequese 

No sábado passado, dia 21, o grupo de catequistas esteve, uma vez mais, em catequese. O tema foi o 

sacramento da Eucaristia,  «fonte e cume de toda a fé Cristã».  De facto, foi há dois mil anos,  na 

última Ceia, com a celebração da primeira Eucaristia que nasceu o Cristianismo e é pela Eucaristia que 

todos os Cristãos anseiam. Vejamos porquê. 

As designações deste sacramento são uma primeira pista já que evidenciam as suas várias dimensões: 

se Santo Sacrifício remete para a entrega de Jesus para nos salvar, já Sagrada Comunhão põe a tónica 

na íntima união que se estabelece com Cristo, os santos e toda a Igreja. Mas há mais. 

De facto, cada celebração eucarística tem a faculdade de nos levar numa misteriosa viagem no tempo 

até ao momento da primeira Fração do Pão, tornando-nos, desta forma, pares de todos os apóstolos e 

convidados do próprio Cristo. Quer isto dizer que Jesus se torna presente no pão e no vinho que, 

embora mantenham a sua forma, vêem, contudo, a sua substância alterada: a farinha torna-se carne e o 

sumo da uva, sangue. 

Presença do Salvador, convite para o Seu primeiro banquete, testemunho ocular de um mistério... são 

ou não são motivos de desejo, de alegria e acima de tudo de um profundo agradecimento, que afinal, é 

o primeiro significado da palavra «eucaristia»? 

Ana Magalhães 

 

 

 

 

 

Filipe Remédios, crismado e acólito, partilha da mesma opinião e salienta a troca de experiências 

entre os jovens, referindo que «a experiência foi muito boa, reavivou a nossa memória e permitiu-nos 

trocar ideias com pessoas de outras paróquias». 

Leonilde Moreira, coordenadora da catequese, recordou Emília Esteves, alguém que marcou 

definitivamente a sua vida e a vida da comunidade. «Estes momentos são muito intensos, ela foi uma 

ótima catequista para mim ao longo de todos estes anos, cada vez que a ouvia, eu ouvia Jesus a falar», 

afirmou Leonilde que relembrou, ainda, o apoio que Emília deu para que estes encontros se 

realizassem. «Ela incentivou muito estes encontros e, para mim, foi como se ela estivesse presente», 

constatou. 

 


