
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

17 de Junho 2012 ― 11º Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 38 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

16, Sábado: 

Escuteiros, Feira Medieval 
Grupo Caminho de Emaús – 
Almoço de Encerramento, 12h30m 
Recolha de Alimentos 
17, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Recolha de Alimentos 
18, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 
20, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
21, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
22, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
23, Sábado: 

Catequistas – Formação, 9h30m 
Pastoral da Saúde, Dia Internacional  
da Luta contra o Abuso e Tráfico de 
Droga 
24, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
 

 

«Fazei a todos a caridade da verdade», Beato Tiago Alberione 

Primeira Comunhão em Miratejo/Laranjeiro 

Foi com muita alegria e esperança renovadas que na 
quinta-feira, dia 7 de Junho, Feriado do Corpo de Deus, 
vivi a primeira comunhão de 28 crianças da nossa 
paróquia. 
Como catequista – em conjunto com a catequista 
Lucinda – de algumas destas Crianças foi neste 
encontro tão especial e importante com Jesus presente 
na Hóstia consagrada que se deu o culminar de um ano 
pastoral inteiro de Catequese. 
 E enquanto decorria a Eucaristia (foi às 12h), eu lembrei-me da minha própria primeira 

comunhão (no ano de 1987, no ginásio da Escola Primária do Miratejo, onde agora se 
realizam as noites de fado!) e de como foi a partir desse momento em que recebi Jesus pela 
primeira vez que se fez luz na minha alma, o meu coração se abriu ao Espírito Santo e 
comecei a compreender melhor tudo o que até ali tinha sido dado na catequese e que, apesar 
de não perceber, eu guardava no coração.  
Rezei ao bom Jesus para que também para aquelas crianças, que estavam tão bonitas, tão 
luminosas, com um olhar de esperança e um sorriso nos seus rostinhos, este também fosse o 
momento da abertura do seu coração ao mistério de Deus que nos ama e de compreensão de 
tudo o que lhes foi ensinado na catequese. 
Tudo decorreu num clima de Beleza, de Simplicidade e de Fé. Um pai foi ler uma leitura, 
uma catequista leu a outra leitura, o Padre Zé revelou um truque para se seguir da melhor 
maneira o ritmo da celebração litúrgica (seguir os gestos dos acólitos) e as crianças bem 
como os seus familiares estiveram fantásticos, cumprindo tudo como tinha sido pedido pelos 
catequistas e pelo Padre Zé. 
No fim, foi tirada uma grande fotografia com as crianças, os catequistas, o Padre Zé e os 
acólitos na escadaria da entrada principal da Igreja. Até parecíamos umas celebridades tantas 
eram as máquinas fotográficas apontadas a nós e tantos os flashes que disparavam! O 
destaque vai, naturalmente, para a Isaurinda que é a nossa fotógrafa oficial e que, mais uma 
vez, foi exemplar, tirando inúmeras fotografias deste grande acontecimento. 
Agradeço a Jesus por este ano de catequese, por todas estas crianças que O receberam neste 
dia, pelos catequistas que as prepararam e pela paróquia da Sagrada Família que as acolhe no 
seu seio. Com Jesus amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou! 
                                                                                                                         José Tiago Avelar 
   
 

PEREGRINOS 

Recebeu o Batismo: 

- Gabriel Mora da Silva, 09/06/2012 
 

Agrupamento 699 Miratejo comemora 29.º Aniversário  

 

  

  

Almoço com o Padre José Pinheiro 

O almoço de despedida do Padre 
José Pinheiro irá decorrer no 
próximo dia 30 de junho na Casa de 
Retiros de Nossa Senhora do Carmo, 
em Fátima, no dia da Peregrinação 
da nossa comunidade. Inscreva-se no 
Cartório para garantir o seu lugar no 
almoço que terá lugar após a 
eucaristia das 12h30m na Capelinha 
das Aparições e que será presidida 
pelo Padre José Pinheiro e animada 
pelo coro da nossa paróquia. 
 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Ez 17,22-24; 2ª Leitura: 2 Cor 5,6-10; Evangelho: Mc 4,26-34 
A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-nos a olhar para a vida e para o mundo com confiança e esperança. Deus, fiel ao seu 
plano de salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. Na primeira 
leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de Deus, exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança, nem as promessas que fez no 
passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve continuar a confiar nesse Deus que 
é fiel e que não desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. O Evangelho apresenta uma 
catequese sobre o Reino de Deus – essa realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. Trata-se de um projeto que, avaliado à luz da lógica 
humana, pode parecer condenado ao fracasso; mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o mundo e a todos os 
corações. Sem alarde, sem pressa, sem publicidade, a semente lançada por Jesus fará com que esta realidade velha que conhecemos vá, aos 
poucos, dando lugar ao novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos. A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada 
pela finitude e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar 
consciente de que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho de hoje), embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só atingirá a 
sua plena maturação no final dos tempos, quando todos os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida que não 
acaba. É para aí que devemos tender, é essa a visão que deve animar a nossa caminhada. 
Para pensar: Deus caminha connosco e, garantidamente, leva-nos pela mão ao encontro de um final feliz. Num tempo histórico como o nosso, 

marcado por crises e graves inquietações, este é um dos testemunhos mais importantes que podemos, como crentes, oferecer aos nossos irmãos 

escravizados pelo desespero e pelo medo. 

Ministros Extraordinários da Comunhão 

 

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 
 

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

 

 

Numa quinta-feira, alguns meses atrás, o Padre José Pinheiro disse-nos que tinha pensado em nós para ministros 
extraordinários da comunhão e perguntou se aceitávamos. Não hesitámos: foi logo um Sim. Pouco depois, vieram 
os Ses. Passámos por muitos estados de alma: alegria, receios, dúvidas, pasmo por termos sido escolhidos, mas 
também, cheios de Confiança no Senhor e nas Suas escolhas. É uma missão com muita responsabilidade e 
esperamos ser merecedores de tão grande honra. Fomos informados que teríamos três encontros de Preparação e 
que havia mais 3 membros da Comunidade a receber essa missão connosco: a Lena Brandão, o Pina e o jovem 
Emanuel Pereiro.  
No primeiro encontro, no Santuário do Cristo Rei, conhecemos o nosso Formador, o Padre Rui Rosmaninho, que 
nos encantou com a sua sabedoria e humor. Ficámos a conhecer as pessoas das outras paróquias da Diocese de 
Setúbal que connosco também se preparavam para essa honrosa missão. Algumas caras conhecidas dos grupos da 
Liam, Cursilhistas e ainda da Escola da Fé. Alguns jovens entre eles, o que nos encheu de alegria! 
 

 

Estabelecemos logo amizade fraterna. A formação começava sempre pelo ensaio de cânticos relacionados com as Laudes que se rezavam a seguir. 
Foram-nos transmitidos ensinamentos que nos ajudarão a cumprir este ministério. Falou-se também das reformas mais profundas na Igreja, após o 
Concílio Vaticano II, que permitem que os leigos tomem parte de uma maneira mais ativa nas tarefas antes só confiadas aos bispos, párocos e 
diáconos. O segundo encontro foi em Santa Rafaela Maria, onde se juntou um outro formador, o Padre Daniel Miguel, um padre muito jovem, mas 
que nos brindou com uma formação também brilhante. E o terceiro encontro, já na Igreja de Santa Maria em Setúbal, que funcionou tipo ensaio 
geral com uma lição de História de Arte sobre a construção e obras de manutenção da Igreja nas várias fases. A Igreja é lindíssima e muito rica com 
pinturas maravilhosas. E enfim, chegou o dia 7 de junho. Partimos cedo para Setúbal e já desde a véspera não conseguíamos estar muito tranquilos, 
tal era o peso da responsabilidade e o receio de não conseguirmos cumprir bem a missão a nós confiada. Tivemos um encontro prévio com o Sr. 
Bispo que nos agradeceu o termos aceite o apelo que o Senhor nos fez e desejou-nos felicidades. A missa foi inesquecível, presidida pelo Bispo e 
concelebrada por vários sacerdotes, diáconos e acólitos. Um coro muito harmonioso animou os cânticos. Sentimos muita paz e fomos tocados, uma 
vez mais, pela mão do Senhor. De regresso à nossa Paróquia, também fomos apresentados à comunidade e felicitados. Agora estamos prontos para 
servir o Senhor e todos os irmãos que necessitem de nós e dos nossos préstimos. 

Maria de Lourdes e Américo Abreu 
 

A minha vida mudou para melhor desde o dia em que fiz o meu Cursilho. Isto aconteceu no dia 19 de Março de 2003. A “minha” instituição como 
Ministro Extraordinário da Comunhão foi o assumir de mais uma grande responsabilidade. Citando o manual de “Ritual do Ministro Extraordinário 
da Comunhão” no nº 26: «Quanto ao exercício da sua função, o ministro extraordinário da comunhão terá sempre presente que o seu ministério é um 
serviço, antes de ser uma honra; ou antes, que a honra está precisamente neste serviço. Deve, por isso, integrar-se no ritmo da vida pastoral da 
comunidade em que vai servir».                                                                             

        Manuel Pina 

Encerramento da Catequese – Visite a Galeria de Fotos em http://paroquiamiratejo.weebly.com 

     


