
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

29 de Abril 2012 ― IV Domingo de Páscoa – Ano B 

Ano IV/N.o 31 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

28, Sábado: 

Escuteiros – Jogos da Primavera 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
29, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

30, Segunda-feira: 

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

MMF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
03, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
04, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
05, Sábado: 

Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
06, Domingo: 

Festa do MMF 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

 

 

«A Bíblia, mais do que um Livro, mais do que um “código”, ou um conjunto de normas, é uma Vida», Frei Fernando Ventura 

PEREGRI7OS 

Faleceu: Maria Esmerinda Morgado 
Martins Dias, 20/04/2012 
 
  
 

Semana Bíblica – 7 a 11 de maio 

“As Minhas ovelhas escutam a Minha voz… e elas 
seguem-me” (Jo10, 27). 
Frei Fernando Ventura, franciscano capuchinho, irá 
ministrar a Semana Bíblica que irá decorrer de 7 a 11 
de maio, das 21h às 23h, na nossa paróquia. Teólogo e 
biblista, foi professor de Ciências Religiosas no 
ISCRA e é intérprete na Comissão Teológica 
Internacional da  Santa  Sé.  Colabora,  como tradutor, 

 

 

com a Ordem dos Capuchinhos, a Ordem Franciscana 
Secular e a Federação Bíblica Mundial, entre outros 
organismos. Pertence ao quadro de redatores da 
revista Bíblica e foi o autor do primeiro estudo sobre 
Maria no Islamismo. Lançou o livro Roteiro de 
Leitura da Bíblia. É comentador da atualidade social 
e religiosa na SIC Notícias. Não perca esta 
oportunidade! 
 

 

 

Semana das Vocações – 22 a 29 de abril YOUCAT 

Se Deus tudo sabe e tudo pode, porque 

não evita o mal? 
O mal do mundo é um mistério sombrio e 
doloroso. O próprio Crucificado perguntou 
ao Seu Pai: «Meu Deus, Meu Deus, 
porque Me abandonaste?» (Mt 27,46). 
Muito dele é incompreensível, mas de algo 
temos a certeza: Deus é cem por cento 
bom. Ele nunca pôde ter sido o autor de 
algo mau. Deus criou o mundo bom, 
embora ainda não aperfeiçoado. Com 
violentas faltas e penosos processos, ele 
desenvolve-se até à definitiva perfeição. 
Pode distinguir-se aquilo a que a Igreja 
chama mal físico, como uma deficiência 
congénita ou uma catástrofe natural, do 
mal moral, que atinge o mundo pelo abuso 
da liberdade. O "inferno na terra" - crianças-
soldado, atentados suicidas, campos de 
concentração... - é geralmente operado por 
seres humanos. A pergunta decisiva não é, 
portanto, «Como se pode crer num Deus 
bom, se há tanto mal?», mas «Como 
poderia o ser humano, com coração e 
inteligência, suportar a vida neste mundo 
se não existisse Deus?» A morte e a 
ressurreição de Cristo mostram que o mal 
não tem a primeira nem a última palavra: 
do pior dos males, Deus fez surgir o bem 
absoluto. Nós cremos que Deus, no Juízo 
Final, acabará com toda a injustiça. 
Na vida do mundo vindouro, o mal não 
terá mais lugar e o sofrimento acabará.  
 
(YOUCAT, 51) 
 

Visite o blog de António José Costa 
(Tó Zé): http://porcristo-comcristo-

emcristo.blogspot.pt 
Um verdadeiro espaço de partilha.  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

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: Act 4,8-12; 2ª Leitura: 1 Jo 3,1-2; Evangelho: Jo 10,11-18 
O 4º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do 
capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra 
de Deus põe, hoje, à nossa reflexão. O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor modelo”, que ama de forma gratuita e desinteressada 
as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar n’Ele de forma incondicional, pois Ele não 
busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para “escutar” 
as propostas que Ele faz e segui-l’O no caminho do amor e da entrega. A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salvador, já que 
“não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos” (neste “Domingo do Bom Pastor” dizer que 
Jesus é o “único salvador” equivale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direção à vida verdadeira). Lucas avisa-nos para 
não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas de salvação. 
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a contemplar o amor de Deus pelo homem. É porque nos ama com 
um “amor admirável” que Deus está apostado em levar-nos a superar a nossa condição de debilidade e de fragilidade. O objetivo de 
Deus é integrar-nos na sua família e tornar-nos “semelhantes” a Ele. 
 
Para pensar: Atrevemo-nos a seguir o nosso “Pastor” (Cristo) no caminho exigente do dom da vida, ou estamos convencidos que esse 

caminho é apenas um caminho de derrota e de fracasso, que não leva onde nós pretendemos ir? 

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

Via Lucis 

Catequese 

Com o objetivo de darem a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito dos grupos existentes na paróquia, as catequistas do 10º volume 
incentivaram os jovens a participarem nas atividades de alguns grupos. Participaram no trabalho realizado pelas Mensageiras de Fátima, 
ajudando, assim, nas sextas-feiras a servir a sopa à comunidade. Deu-lhes muito prazer servir os outros. O outro grupo foram as Ministras 
Extraordinárias da Comunhão, uns foram com a Maria do Sol e outros com a Eva Chermont. 
Testemunho da Ana Catarina: «gostei da experiência de ser Ministra Extraordinária da Comunhão. Foi algo que nunca tinha feito e tenho a 
certeza de que se conhecessem a Mulher a quem fomos dar a comunhão, ficariam emocionados, pois é uma Mulher de força. Apesar das 
dificuldades, continua a lutar». Este projeto terá continuidade no verão. 

                                    Leonilde Moreira 

Jornadas dos Adolescentes 

As Jornadas dos Adolescentes deste ano, com o nome «Missão Impossível», tiveram lugar em Sesimbra, no passado dia 22 de abril. Sete 
catequistas e dois responsáveis do Grupo de Jovens acompanharam, nesta caminhada, quinze jovens do 7º ao 10º volume. A participação do 
Padre José Pinheiro foi também uma mais-valia. As Jornadas iniciaram-se na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção na 
Corredoura, continuaram com um jogo no Castelo de Sesimbra e terminaram no Cabo Espichel com a Missa campal, presidida pelo nosso 
Bispo, D. Gilberto. Cátia Reis, do 9º volume, afirmou «é a primeira vez que participo neste encontro, foi bastante interessante, fiz novos 
conhecimentos, gostei do jogo no Castelo e nunca tinha assistido a uma Missa campal que foi muito bonita. Foi bom poder estar presente». 

 
                                           Leonilde Moreira 

Recolha de Alimentos 

No mês de março, a comunidade contribuiu para o Grupo Sócio-Caritativo com: açúcar (103), azeite (54), leite (36), bolachas (33), 
macarrão (27), atum (27), esparguete (21), salsichas (19), arroz (18), entre outros. Em abril, a comunidade contribuiu com: açúcar (29), 
massa (25), salsichas (24), bolachas (20), leite (12), arroz (11), azeite (11), cereais (9), esparguete (7), entre outros. No mês de maio, o 
Grupo apela à comunidade para que possa contribuir com tudo aquilo que lhe for possível. 

   

Quando os discípulos se encontraram com Cristo ressuscitado, todos os acontecimentos que viveram com Jesus lhes foram sendo revelados 
como acontecimento de Salvação. É com a Ressurreição que tudo ganha um sentido salvífico radical para todos nós. 
 

 


