
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Outubro 2011 ― XXIX Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 3 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

15, Sábado: 

Escuteiros, 14h 
Confissões da Catequese: 
4º a 10º volume, 15h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de alimentos na Eucaristia 
16, Domingo: 

Recolha de alimentos na Eucaristia 
17, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
18, Terça-feira: 

LIAM, 21h 
19, Quarta-feira: 

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

Reunião de Acólitos, 21h 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
21, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
22, Sábado: 

Peregrinação Diocesana a Fátima 
23, Domingo: 

Dia Missionário Mundial: 
Oração Especial, 17h 
Grupo de Jovens, 17h 
 

 

«#ada é realmente nosso até o partilharmos», C.S. Lewis 

PEREGRI#OS 

Receberam o Batismo: 
 
- Margarida Gago, 8/10/2011; 
- João Carlos Gago, 8/10/2011;  
- Liliana Viana de Alva, 9/10/2011. 
 

SABIA QUE…  

 
A Obra da Infância Missionária é 
um serviço às Igrejas Particulares 
que se propõe ajudar os educadores 
a despertarem nas crianças uma 
consciência Missionária universal e 
levá-las a partilhar a fé e os meios 
materiais com as crianças de 
regiões e Igrejas mais pobres? 
 

Tarifa Social da Electricidade/Tarifa Social do Gás #atural 

 
A partir do dia 1 de Outubro, as famílias e os indivíduos economicamente mais 
vulneráveis podem beneficiar de um desconto na fatura da electricidade e do 
gás natural. A adesão aos apoios é efetuada no fornecedor de electricidade ou 
gás natural pelo que não é necessária uma Declaração da Segurança Social. Os 
pedidos podem ser efetuados até 31 de Dezembro de 2011, sendo que o 
desconto é garantido desde 1 de Outubro de 2011. 
Tem direito a este apoio se receber Complemento Solidário para Idosos, 
Rendimento Social de Inserção, Subsídio Social de Desemprego, Abono de 
Família para Crianças e Jovens no 1º escalão ou Pensão Social de Invalidez e 
se reunir as seguintes condições: ser titular de contrato de fornecimento de 
electricidade e/ou de gás natural; o consumo de electricidade e de gás natural 
ser para uso doméstico, em habitação permanente; na electricidade a potência 
contratada não ultrapassar os 4,6 KVA e no gás natural o consumo anual não 
ultrapassar os 500 metros cúbicos. 
 

Contactos úteis:  
EDP: 808 915 900 ou descontosocial@edp.pt 
 
GALP Energia: gasnatural@galpenergia.com 
 
Segurança Social: 808 266 266 

 

Dia Missionário Mundial – 23 de Outubro 

«Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós» 

(Jo 20, 21) 

 

 
 
 
 
 

Por ocasião do Jubileu do Ano 2000, o Venerável João Paulo II, 
no início de um novo milénio da era cristã, afirmou com força a 
necessidade de renovar o empenho de levar a todos o anúncio 
do Evangelho «com o mesmo entusiasmo dos cristãos da 
primeira hora» (CartaApost. &ovo Millennio Ineunte, 58).  
É o serviço mais precioso que a Igreja pode prestar à 
humanidade e a cada pessoa que está em busca das razões 
profundas para viver em plenitude a própria existência. 
 Por isso, o mesmo convite ressoa todos os anos na celebração do Dia Missionário 

Mundial. Com efeito, o anúncio incessante do Evangelho vivifica também a Igreja, o 
seu fervor, o seu espírito apostólico, renova os seus métodos pastorais a fim de que 
sejam cada vez mais apropriados às novas situações — inclusive as que exigem uma 
nova evangelização — e animados pelo impulso missionário: «A missão renova a 
Igreja, revigora a sua fé e identidade cristãs, dá-lhe novo entusiasmo e novas 
motivações. É dando a fé que ela se fortalece! A nova evangelização dos povos 
cristãos também encontrará inspiração e apoio, no empenho pela missão universal» 
(João Paulo II, Enc. Redemptoris Missio, 2). (…) O Dia Missionário reavive em cada 
um o desejo e a alegria de «ir» ao encontro da humanidade levando Cristo a todos. 
Em seu nome concedo-vos de coração a Bênção Apostólica, em particular àqueles que 
mais trabalham e sofrem pelo Evangelho. 

Papa Bento XVI 

(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/index_po.htm) 

 



 

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 45,1.4-6; 2ª Leitura: 1 Tes 1,1-5b; Evangelho: Mt 22,15-21 

A liturgia deste Domingo convida-nos a reflectir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as realidades 
de Deus e as realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a 
nossa existência; mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compromisso efectivo com a construção do mundo. 
O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a comunidade em que está inserido, 
pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a 
submissão ao poder político. A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem 
conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à realização plena. Os homens que actuam e intervêm na história 
são apenas os instrumentos de que Deus se serve para concretizar os seus projectos de salvação. A segunda leitura 
apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no centro do seu caminho e que, apesar das 
dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e os esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua 
testemunha no meio do mundo, vive ancorada numa fé activa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. 
 

Para pensar: Como é que eu me situo face ao poder político e às instituições civis: com total indiferença, com sujeição 
cega, ou com lealdade crítica? Como é que eu contribuo para a construção da sociedade? À luz de que critérios e de que 
valores julgo os factos, as decisões, as leis políticas e sociais que regem a comunidade humana em que estou inserido? 
As minhas opções políticas são coerentes com os critérios do Evangelho e com os valores de Jesus? 

Dia Vicarial do Jovem 

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

No passado Domingo, dia 9 de Outubro, decorreu mais um encontro do 
Dia Vicarial do Jovem, desta feita aqui na nossa paróquia 
Miratejo/Laranjeiro.  
O encontro teve início às 12h30 com o almoço partilhado e, de seguida, o 
Padre Marcos Belchior fez uma breve apresentação do tema da 
Peregrinação Diocesana a Fátima «chamados e enviados com Maria».  
Depois dessa intervenção, os jovens foram divididos em seis grupos. 
Esses grupos trabalharam no tema e apresentaram-no de forma lúdica aos 
diversos elementos presentes no encontro.  

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

 

 

No passado Domingo, o Grupo de Jovens «Águas Vivas» 
comemorou mais um aniversário. Sete anos após a primeira reunião, 
o Grupo continua firme nos seus objetivos, remando, por vezes, 
contra a maré e, outras vezes, aproveitando a mesma maré, assim 
são feitos os caminhos. Com a ajuda Daquele que nos chamou e nos 
envia, caminhamos na Sua luz e ajudamos aqueles que se juntam a 
nós e nos são confiados. Neste momento, o Grupo reúne aos 
Domingos às 17h e já conta com 25 a 30 elementos. Queremos ser 
Sal da Terra, Luz do Mundo, Mensageiros da Boa-Nova, somos as 
Águas Vivas.  

Aquino Sena 
 

Após o lanche, fomos para a Igreja e visualizámos alguns vídeos: o A3 jovem, o testemunho do agrupamento 699, as 
Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid e as actividades a decorrer no novo ano pastoral.  
Nos vinte minutos que antecederam a missa, rezámos as vésperas. O encontro terminou com a Eucaristia.  
 

Danielton Cruz/Silvana Savita 
 

 


