
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Outubro 2011 ― XXVIII Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 2 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

8, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Curso de Guias para as Secções 

Catequese, 17h e 19h30m 

Reunião dos Ministros Extraordinários 

da Comunhão, 19h15m 

9, Domingo: 
Dia Vicarial dos Jovens, 12h30m 
10, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 

11, Terça-feira: 
LIAM, 21h 

12, Quarta-feira: 
MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

13, Quinta-feira: 
Procissão de Nossa Senhora de  

Fátima, 21h 

14, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

15, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Recolha de Alimentos na Eucaristia 

16, Domingo: 
Recolha de Alimentos na Eucaristia 

 

Saudação em português aos jovens presentes em Madrid 

Meus queridos amigos, convido cada um e cada uma de vós a estabelecer um 

diálogo pessoal com Cristo, expondo-Lhe as próprias dúvidas e sobretudo 

escutando-O. O Senhor está aqui e chama-te! Jovens amigos, vale a pena 

ouvir dentro de nós a Palavra de Jesus e caminhar seguindo os seus passos. 

Pedi ao Senhor que vos ajude a descobrir a vossa vocação na vida e na Igreja, 

e a perseverar nela com alegria e fidelidade, sabendo que Ele nunca vos 

abandona nem atraiçoa! Ele está connosco até ao fim do mundo. 

 
                                        Papa Bento XVI, Jornadas Mundiais da Juventude 

 

 

“Amados jovens, a Igreja conta convosco! Precisa da vossa fé viva, da vossa caridade e do dinamismo da vossa esperança”,  

Papa Bento XVI 

PEREGRI&OS 

Receberam o Batismo: 
- Linda Vanessa dos Santos Pires, 
1/10/2011; 
- Filipe Venturinha, 1/10/2011. 
  
Faleceu: 
- Elia Maria dos Santos, 3/10/2011 
 

A semana de 16/22 de Agosto de 2011 foi, com toda a certeza, uma das 

melhores semanas da minha vida! Uma experiência de fé totalmente genuína e 

inesquecível, partilhada com mais de um milhão e meio de jovens de todos os 

pontos do Globo.  Quando lá cheguei, não tinha a noção da quantidade de 

pessoas que iria encontrar, mas uma das coisas que mais me encheu o 

coração foi ver todos aqueles jovens a professar a mesma fé que eu, isso 

fortaleceu a minha crença em Deus. 

8ão foi possível conhecer muito da cidade de Madrid, no entanto foi uma 

semana completamente esgotante, mas as pessoas e a causa, pela qual ali 

estávamos, compensou o nosso esforço, as nossas privações.   

Eu fui uma das últimas pessoas, senão a última a inscrever-me nas JMJ e 

agora percebo o porquê do Senhor me ter apelado a participar neste encontro, 

espalhar a sua mensagem aos que não crêem 8ele, tal como Bento XVI nos 

pedia na homília da eucaristia em Quatro Vientos. 

Durante as JMJ tive experiências de fé muito intensas, alegres e, acima de 

tudo, tocantes, com todas elas melhorei e aprendi algo sobre mim, sobre os 

outros e sobre Deus. 

Quando pensarem que estão sozinhos, que apenas vocês acreditam no Senhor, 

enganem-se, há pelo menos mais um milhão e meio de jovens com a mesma fé, 

a orar com vocês. 

«Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé», vamos todos 

caminhar rumo ao Rio de Janeiro, em 2013. 

 
Catarina Garcia 

SABIA QUE… 

Antes de Madrid, as Jornadas 
Mundiais da Juventude passaram 
por Roma, Buenos Aires, Santiago 
de Compostela, Czestochowa, 
Denver, Manila, Paris, Toronto, 
Colónia e Sidney? 



 

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 25,6-10a; 2ª Leitura: Filip 4,12-14.19-20; Evangelho: Mt 22,1-14  

A liturgia deste Domingo utiliza a imagem do “banquete” para descrever esse mundo de felicidade, de amor e de alegria 
sem fim que Deus quer oferecer a todos os seus filhos. 
Na primeira leitura, Isaías anuncia o “banquete” que um dia Deus, na sua própria casa, vai oferecer a todos os Povos. 
Acolher o convite de Deus e participar nesse “banquete” é aceitar viver em comunhão com Deus. Dessa comunhão 
resultará, para o homem, a felicidade total, a vida em abundância. 
O Evangelho sugere que é preciso “agarrar” o convite de Deus. Os interesses e as conquistas deste mundo não podem 
distrair-nos dos desafios de Deus. A opção que fizemos no dia do nosso baptismo não é “conversa fiada”; mas é um 
compromisso sério, que deve ser vivido de forma coerente. 
Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e 
vive na dinâmica do Reino: a comunidade cristã de Filipos. É uma comunidade generosa e solidária, verdadeiramente 
empenhada na vivência do amor e em testemunhar o Evangelho diante de todos os homens. A comunidade de Filipos 
constitui, verdadeiramente, um exemplo que as comunidades do Reino devem ter presente. 
 
Para pensar: Vivemos obcecados com o imediato, o politicamente correcto, o palpável, o material, e prescindimos dos 

valores eternos, duradouros, exigentes, que exigem o dom da própria vida. A questão é: onde é que está a verdadeira 

felicidade? 8os valores do Reino, ou nesses valores efémeros que nos absorvem e nos dominam? 

Peregrinação Diocesana a Fátima 

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

Programa 

  
09.45h – Saudação a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, e recitação do Terço do Rosário. 
11.00h – Missa Internacional, na Igreja da Santíssima Trindade, presidida por D. Gilberto dos Reis, Bispo de Setúbal. 
12.00h – Almoço. 
15.30h – Celebração Penitencial na Igreja da Santíssima Trindade, presidida por D. Gilberto dos Reis, Bispo de Setúbal. 
17.00h – Oração de Vésperas, com Exposição do Santíssimo Sacramento. 
17.30h – Regresso. 

 

Caros Diocesanos de Setúbal, 

 
A nossa Diocese volta ao Santuário de Fátima em peregrinação, dia 22 de Outubro, para dar graças a 

Deus pelos dons concedidos e para Lhe pedir luz e força para o futuro.  

Peço-vos que participeis na peregrinação e que ajudeis outras pessoas a fazê-lo, nomeadamente jovens, 

doentes e emigrantes. E, desde já, agradeço aos párocos e aos responsáveis de movimentos, 

associações e obras o seu compromisso para que a peregrinação dê os melhores frutos.  

Comecemos a peregrinar, aprofundando com a protecção da Virgem Maria a nossa vocação e missão 

cristã, como o indica o lema da peregrinação: chamados e enviados com Maria. 

D. Gilberto, Bispo de Setúbal (Leia a mensagem completa em http://www.diocese-setubal.pt)  

 

Procissão de &ossa Senhora de Fátima 

No próximo dia 13 de Outubro, a procissão de Nossa Senhora de Fátima agracia, mais uma vez, a nossa 
Paróquia, com saída prevista da Igreja às 21h.  

Percurso: Igreja, Largo Fernão Vasques, Rua Bento Jesus Caraça, Rua Prof. Luís Gomes, Estrada dos 
Álamos, Av. Luís de Camões, Rotunda do Mercado, Alameda 25 de Abril, Rua Gil Vicente, Rua Bento 
Jesus Caraça, Igreja. 

Leia estas e outras notícias da Paróquia em http://paroquiamiratejo.weebly.com 

 


