
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

27 de Maio 2012 ― Solenidade de Pentecostes – Ano B 

Ano IV/N.o 35 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

26, Sábado: 

Escuteiros, 14h - Raid 

Profissão de Fé, 16h 

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

27, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 21h 

28, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 

30, Quarta-feira: 

MMF, 16h 

Formação de Adultos, 21h 

Grupo Bíblico, 21h 

31, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 

MCC, 21h30m 

01, Sexta-feira: 

Escuteiros, Atividade Final 

A3 Jovem, Quinta do Álamo (1 a 3 junho) 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

02, Sábado: 

Escuteiros, Aniversário Agrupamento 

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

03, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 21h 

 

 
 

 

«Devíamos mais frequentemente lembrar-nos de Deus do que respirar», São Gregório de Nazianzo 

 Pentecostes 

 

Maria Santíssima é a Mãe que nos dá a força da esperança e a constância 

da Fé. E é precisamente «Aquela» que roga por todos nós. O Movimento 

Mensagem de Fátima (MMF) celebrou, no dia 6 de maio, o seu décimo 

aniversário, por coincidência, no Dia da Mãe. A comemoração foi efetuada 

com uma tarde de oração, meditação e ação de graças a Nossa Senhora. Os 

mensageiros não faltaram a este chamamento. São dez anos em que os 

mensageiros da nossa paróquia, conscientes da missão que lhes foi 

confiada, levam a mensagem que Nossa Senhora deixou aos Pastorinhos, a 

todos os paroquianos: Rezai! Rezai! Na nossa paróquia, o MMF tem a 

missão de ser uma «célula» de Fátima, rezando o terço todos os dias, 

na Igreja, como  Nossa  Senhora  pediu  nas  suas  aparições  aos  três  

 

 
 

 

 

 

Bento XVI prosseguiu no passado dia 23 de maio, no Vaticano, as suas 

catequeses sobre a oração, tendo-se centrado na afetividade, em Deus Pai 

e no Espírito Santo, relacionando-os com a proximidade do Pentecostes, 

que a Igreja Católica assinala este domingo. 

«O Espírito Santo ensina-nos a tratar Deus, na oração, com os termos 

afetuosos de ‘Abbá, Pai!’, como fez Jesus», disse o Papa, acrescentando 

que os fiéis também podem sentir essa «relação de profunda confiança, 

como a de uma criança com o seu pai».  

Depois de recordar que no Génesis, o primeiro livro da Bíblia, as origens 

da humanidade são atribuídas à iniciativa divina, o Papa realçou a relação  

de parentesco e proximidade entre criatura e criador: «Deus é nosso pai, para ele não somos 

seres anónimos, impessoais, mas temos um nome». 
«Talvez o Homem de hoje não percecione a beleza, a grandeza e a consolação profunda 

contida na palavra “pai”, com a qual nos podemos dirigir a Deus na oração porque por várias 

razões a figura paterna não é suficientemente presente e positiva na vida quotidiana», 

observou. O texto da catequese começou por recordar uma das mais importantes orações 

cristãs, o “Pai nosso”, onde os fiéis dizem “seja feita a tua vontade, assim na terra como no 

céu”. A oração cristã é «expressão de uma relação recíproca onde Deus age sempre em 

primeiro lugar», realçou o Papa, que pediu aos católicos para cumprirem os desejos divinos: 

«Deixemos o Espírito agir em nós para tornar o nosso pensamento e a nossa ação sempre 

mais conformes às de Jesus». É através do Espírito Santo que a prece de cada cristão se torna 

oração de toda a Igreja e é também ele que une os diversos serviços e talentos existentes no 

cristianismo, sublinhou. «Com a proximidade da solenidade de Pentecostes, procurai, a 

exemplo de Nossa Senhora, estar abertos à ação do Espírito Santo na vossa oração, de tal 

modo que o vosso pensar e agir se conformem sempre mais com os do seu Filho Jesus 

Cristo», disse o Papa em português, dirigindo-se aos peregrinos lusófonos. 

Entre os presentes na Praça de São Pedro incluía-se uma delegação da Igreja Evangélica 

Luterana da Suécia, que foi saudada por Bento XVI. 

O Pentecostes, palavra de origem grega que significa 50.º dia,  assinala  a  descida do Espírito  

Santo sobre a comunidade de seguidores de Jesus reunidos em oração em Jerusalém, segundo o livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, 

sendo uma das principais solenidades do cristianismo. A festa, que ocorre 50 dias após a Páscoa (ressurreição de Jesus) e encerra o Tempo 

Pascal, evoca o início da Igreja e o seu mandato de anunciar ao mundo a mensagem evangélica. Os Atos dos Apóstolos narram que após a 

descida do Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, os apóstolos passaram a falar idiomas que nunca tinham aprendido até então, 

correspondentes às origens dos peregrinos que se encontravam em Jerusalém. Os cristãos crêem que o Espírito Santo, a terceira pessoa da 

Santíssima Trindade invocada nos sacramentos e em diversas orações, é a própria presença de Deus. 

in Agência Ecclesia 
 

Movimento Mensagem de Fátima – Maio: Mês de Maria 

 

videntes, para que a nossa Mãe nos ajude a viver melhor o nosso dia a dia. Neste ano pastoral, 

foi-nos proposto o tema, no desafio que Nossa Senhora deixou aos Pastorinhos e, através 

deles, a todos: «Quereis oferecer-vos a Deus?» A nossa resposta não custa nada: «Sim!». 

 

Graça Fernandes, Movimento Mensagem de Fátima 

Bênção das Grávidas - Fotos 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Act 2,1-11; 2ª Leitura: 1 Cor 12,3b-7.12-13; Evangelho: Jo 20,19-23 

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, 

constrói comunidade e faz nascer o Homem Novo. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus 

ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que 

permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências. 

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do 

Povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma 

comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da 

comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros; por isso, 

esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. 

Para pensar: Identificar-se como cristão significa dar testemunho diante do mundo dos “sinais” que definem Jesus: a vida dada, 

o amor partilhado. É esse o testemunho que damos? Os homens do nosso tempo, olhando para cada cristão ou para cada 

comunidade cristã, podem dizer que encontram e reconhecem os “sinais” do amor de Jesus? 

Crianças em Retiro 

As vinte e três crianças que compõem o 6º volume de Catequese, das catequistas Cármen Névoa e Eva Chermont, estiveram, pela primeira 

vez, em Retiro, com o objetivo de refletir e preparar a Profissão de Fé.  

Às 8h30m da manhã de sábado, dia 19 de maio, o alegre grupo foi-se juntando para partir rumo ao Seminário Maior de S. Paulo em Almada, 

onde decorreu o encontro. Uma breve visita guiada pelo Padre José Pinheiro, viria a mostrar um pouco do espaço e da envolvência do 

Seminário, quem sabe despertando alguma vocação. Todas as crianças tiveram a oportunidade de uma confissão em contexto livre e informal 

que os aproximou mais do caminho para a santidade. Iniciada a reflexão, foi recriada uma conversa entre os apóstolos, que se juntaram para 

fixar os dogmas da fé, e pela primeira vez pôr por escrito tudo aquilo em que acreditavam chegando ao Credo, Declaração Publica de Fé, 

muito próximo do que conhecemos hoje. Foi passado um filme, onde em detalhe pudemos acompanhar o resultado do labor dos apóstolos: 

Crer na Trindade, na Igreja e na vida eterna. Em plenário, o Grupo fez uma apresentação de tudo o que reteve. 

Seguiu-se o almoço partilhado, a caça ao tesouro das características da fé, a oração do Credo por gestos, o encerramento das atividades e, 

finalmente, a Eucaristia.  

O apoio nos transportes, o envolvimento em todas as atividades, o cumprimento do tempo e a coordenação dos trabalhos só foram possíveis 

graças à colaboração dos jovens assistentes, Filipe Remédios, Ivone Moreira, Natacha Van Dunen e Silvana Savita, com especial destaque 

para a nossa coordenadora, Nini, que com a sua presença deu solenidade ao evento e uma ajuda inestimável. 

Registamos ainda dois depoimentos que ilustram bem o que foi este dia de Retiro: 

«Para mim, o Retiro foi para refletir no Credo e perceber como funcionava. Estive com os meus amigos, pensei nas coisas importantes, como 

ser igreja e aprendi a trabalhar em Grupo», Elisa Savita, 12 anos 

«Hoje tirei o dia para o Retiro pela primeira vez, para falarmos sobre o Credo e fazermos a caça ao tesouro. E depois fizemos um teatro com 

mímica. Foi divertido e percebi melhor o Credo», Erika, 13 anos 

 Eva Chermont 

 

 

 
 

 

Festival da Canção Jovem Cristã 

 

 

A Banda Fish cantou, encantou e arrecadou o prémio de melhor interpretação no Festival da Canção 

Jovem Cristã que decorreu no sábado passado, dia 19 de maio, em Corroios.  

A paróquia de Miratejo/Laranjeiro esteve sempre no centro das atenções graças à garra e ousadia da 

nossa claque, composta pelo Grupo de Jovens e por Escuteiros. Muitas paróquias aderiram a este evento 

que promove a criatividade, a reflexão e um saudável espírito bairrista.  

A noite de convívio e muita animação fez jus ao tema deste ano "Alegrai-vos no Senhor" e provou que, 

como cantou a Banda Fish, "O Cristão vive na Alegria". 

Ana Chermont 

 

É com alegria que digo que passou mais uma Semana da Família, que decorreu entre os dias 14 e 18 de maio, em 

comemoração do Dia Mundial da Família (15 de maio). Toda a semana foi preenchida com várias atividades, 

bem como, com a participação das famílias das nossas crianças. É sempre bastante positiva esta iniciativa, pois 

promove a ligação que a família terá que ter com o local onde as suas crianças desenvolvem as competências 

necessárias para o seu bem-estar. É pensando no seu bem-estar que proporcionamos estes dias, para que as 

crianças junto das suas famílias vivenciem experiências divertidas, tais como: a realização de um Terço em 3D, 

trabalhos manuais e de expressão plástica, uma manhã na horta onde foram conhecer o Gervásio e a Gertrudes 

(os nossos espantalhos), e, por fim, com toda a alegria, uma gincana, onde todos se divertiram, e nós também!                        

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 

Centro Paroquial – Semana da Família 

 


