
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

03 de Junho 2012 ― Santíssima Trindade – Ano B 

Ano IV/N.o 36 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

02, Sábado: 

Escuteiros, Aniversário Agrupamento 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
A3 Jovem, Quinta do Álamo (1 a 3 junho) 
03, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

04, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 
06, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
07, Quinta-feira: 
Solenidade do Corpo de Deus 
Primeira Comunhão, 12h 
Grupo Carismático, 20h30m 
08, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Escuteiros, Acampamento (8 a 10) 
09, Sábado: 
Escuteiros, 14h 
Formação de Adultos, 17h 
Encerramento da Catequese 
10, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

 

 

 

«Os joelhos dobrados e as mãos abertas estendidas são os dois gestos originais do ser humano livre», Alfred Delp 

Elsa Sobral – Uma vida dedicada à Comunidade 

De certeza que já conhece a paroquiana de quem lhe 
vamos falar. Chama-se Elsa Sobral, tem 63 anos e 
está ligada à nossa paróquia há quase 23 anos. Após a 
morte da mãe, Elsa sentiu a vontade de se rodear de 
amigos como estava habituada em Moçambique. 
Então, procurou integrar-se na comunidade de 
Miratejo, para onde veio viver.   
De início, a missa era ao sábado, celebrada pelo 
Padre Lino, que conheceu na sua terra natal 
(Quelimane). Elsa fazia parte do coro, mas a pouco 
era cá faz parte do acolhimento.  
  

e pouco foi-se integrando cada vez mais e, de há uns anos para cá, faz parte do acolhimento. 
Questionada sobre a sua fé, não hesita em afirmar: «a minha fé tem estado sempre a crescer, 
temos quedas, mas com Deus ao nosso lado tudo se supera. Tenho aprendido muito com os 
vários padres que passaram por esta comunidade e com as pessoas que fazem parte dela. Dou 
sempre graças a Deus por estar aqui inserida». É também na missa diária que vai buscar a sua 
fé. É Ministra Extraordinária da Comunhão e, após a formação, começou a desempenhar este 
papel que lhe permitiu crescer como pessoa. «Aperfeiçoamos a nossa maneira de pensar, mas, 
principalmente, a nossa maneira de estar com os outros», revela Elsa. 
À comunidade, Elsa deixa uma mensagem: «aproximem-se mais da Igreja, é aí que vamos dar 
graças à vida e celebrar a Ressurreição de Cristo e é aí que encontramos forças para as 
diversas tribulações do dia a dia». Elsa não deixa de elogiar o Padre José Pinheiro, que lhe 
tem ensinado muito, pelo carinho com que trata os seus paroquianos.   
 

 

Profissão de Fé 

 

Depois do Retiro da semana passada, chegou, finalmente, 
o dia em que os 23 jovens do 6º volume fizeram 
publicamente a sua Profissão de Fé. 
Numa cerimónia reservada à família, padrinhos e amigos, 
estes jovens renovaram as promessas do batismo, numa 
afirmação festiva da sua adesão a Jesus Cristo. 
Visivelmente felizes, envergando  túnicas  brancas,  a  revelar 

um espírito puro, para este grupo ficou claro que tem como missão dar testemunho da alegria 
de ser cristão, seguir os ensinamentos de Pedro, isto é a tradição dos apóstolos, e estar aberto a 
todos quantos queiram vir. 
E para que conste, aqui fica o registo de todos os nomes implicados nesta missão: Elisa, 
Bernard, Djanane, Denise, Octavio, Edna, Marlene, Carlos, Érica, Dilon, Antonio, Nuno, Ana 
Sofia, Mercia, Edvania, Jéssica, Denise, Jordyne, Steicy, Valmer, Tatiana, Lurdes e Leila. 
 

Eva Chermont 
 

PEREGRI7OS 

Receberam o Batismo: 
- Sara Milícia Tavares Silva, 26/05/12; 
- Daniela Patrícia Tavares Silva, 26/05/12; 
- Carolina da Silva Almeida, 27/05/12;  
- Bruno Pança, 27/05/12. 
 

  

 

  

Um Batismo muito especial 

 

Bruno Miguel Pereira Pança foi batizado e fez a sua Primeira Comunhão no passado dia 27 de maio, Domingo de Pentecostes, um dia em 
que a comunidade renova a presença e o agir do Espírito Santo. Bruno tem 30 anos e está casado há quase dois anos com Liliana que tem 
sido a sua referência nesta caminhada. À semelhança de outros casais da comunidade, o jovem casal casou com disparidade de culto, mas 
agora o casamento saiu reforçado e passou a ser assumido por ambas as partes. Bruno vai continuar a sua formação no grupo de adultos 
que reúne todas as quartas-feiras, pelas 21h, e preparar-se para receber o Crisma, o Sacramento da Confirmação. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Deut 4,32-34.39-40; 2ª Leitura: Romanos 8,14-17; Evangelho: Mt 28,16-20 
A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de "um Deus em três pessoas"; mas 
é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse 
mistério de amor. Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus da relação, empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade 
com o seu Povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que lhes fala, que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de vida, 
que está permanentemente atento aos problemas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e 
para nos oferecer perspetivas de vida plena e verdadeira. A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus em quem 
acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e 
impassibilidade aos dramas dos homens; mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não desiste de 
oferecer aos homens a vida plena e definitiva. No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se 
vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta 
de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a 
comunidade trinitária. 
Para pensar: �o dia em que fomos batizados, comprometemo-nos com Jesus e vinculamo-nos com a comunidade do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. A minha vida tem sido coerente com esse compromisso? 

Primeira Comunhão 

No próximo dia 7 de Junho, Dia do Corpo de Deus, 28 crianças do 3º volume de catequese irão fazer 
a sua Primeira Comunhão que terá lugar na Eucaristia das 12h. 
Certo dia, algumas crianças da Primeira Comunhão entrevistaram o Papa Bento XVI, colocando-lhe 
algumas questões que suscitaram respostas absolutamente pertinentes para todos os cristãos. 
 
Andrea: «Caro Papa, que recordação tens do dia da tua Primeira Comunhão?» 

Papa Bento XVI: Antes de tudo, gostaria de dizer obrigado por esta festa da fé que me ofereceis, 
pela vossa presença e alegria. Agradeço e saúdo o abraço que tive de um de vós, um abraço que 
simbolicamente vale para vós todos, naturalmente. Quanto à pergunta, recordo-me bem do dia da 
minha Primeira Comunhão. Era um lindo domingo de Março de 1936, portanto, há 69 anos. Era um 
dia de sol, a igreja muito bonita, a música, eram muitas coisas bonitas das quais me lembro. Éramos 
cerca de trinta crianças, meninos e meninas, da nossa pequena cidade com não mais de 500 
habitantes. Mas, no centro das minhas recordações alegres e bonitas está o pensamento o mesmo já 
foi dito pelo vosso porta-voz que compreendi que Jesus tinha entrado no meu coração, tinha feito 
visita justamente a mim. E com Jesus, Deus mesmo está comigo. Isto é um dom de amor que 
realmente vale mais do que tudo que pode ser dado pela vida; e assim estava realmente cheio de uma 
grande alegria porque Jesus tinha vindo até mim. E entendi que então começava uma nova etapa da 
minha vida, tinha 9 anos, e que então era importante permanecer fiel a este encontro, a esta 
Comunhão. Prometi ao Senhor, por quanto podia: “Gostaria de estar sempre contigo” e pedi-lhe: 
“Mas, sobretudo permanece comigo”. E assim fui em frente na minha vida. Graças a Deus, o Senhor 
tomou-me sempre pela mão, guiou-me também nas situações difíceis. E dessa forma, a alegria da 
Primeira Comunhão foi o início de um caminho realizado juntos. Espero que, também para todos 
vós, a Primeira Comunhão que recebestes neste Ano da Eucaristia seja o início de uma amizade com 
Jesus para toda a vida. Início de um caminho juntos, porque caminhando com Jesus vamos bem e a 
vida se torna boa. 

Leia a entrevista completa em http://primeiracomunhao.org 

Centro Paroquial – Semana da Família 

 

Em continuação das atividades realizadas na Semana da Família, o tema 
central foi Maria, e com Maria foi feito um cantinho de oração na nossa 
Instituição. Cantinho esse que está elaborado com um terço em 3D, 
construído pelas mãos dos familiares que participaram na Semana da 
Família e as crianças da escolinha. Para além do terço, está na parede a 
imagem de Maria. Assim, o cantinho está completo. Está a ser uma 
experiência bastante inovadora, as reações têm sido muito positiva. As 
crianças sabem que é a imagem de Maria, mas de vez em quando elas 
abordam Maria como a "princesa". 
 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 
 

Os Sinos da nossa Igreja 

Olá Padre Pinheiro e Povo de 
Deus da Igreja da Sagrada 
Família. Paz e Bem! 
 
  A beleza é como uma carícia que 
vem do coração do mundo e chega 
diretamente ao nosso coração. Foi 
o que senti quando li no jornal da 
Diocese sobre a inauguração dos 
sinos da Igreja. Um sonho desse 
povo de Deus, que está muito no 
meu coração. Por isso, também me 
senti muito feliz.  
 
Um abraço de parabéns a todo o 
povo e ao Padre José Pinheiro.    
 

Maria Ismália 
 

Escuteiros – Acampamento 

 

Com o objetivo de angariar fundos 
para o acampamento de final de 
ano, que irá ter lugar na Serra da 
Estrela em meados de Julho, os 
escuteiros têm vendido deliciosas 
fatias de bolo no final da 
eucaristia. 

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 
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