
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Outubro 2011 ― XXX Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 4 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

22, Sábado: 
Peregrinação Diocesana a Fátima 
23, Domingo: 
Dia Missionário Mundial: 
Oração Especial, 17h 
Grupo de Jovens, 17h 
24, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
25, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
26, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
27, Quinta-feira: 
Reunião de Acólitos, 21h 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
28, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
29, Sábado: 
Escuteiros, 14h 
Terço com as crianças da Catequese, 17h 
30, Domingo: 
Bênção das Grávidas, 10h30m 
 

 

«Faz o que podes e reza pelo que não podes, para que Deus permita que o possas», Santo Agostinho 

PEREGRI2OS 

Recebeu o Batismo: 

 
Daniel Filipe Félix Alcobia, 16/10/2011 
 

SABIA QUE…  

 
O Cardeal Joseph Ratzinger, Papa 
Bento XVI, nasceu em Marktl am 
Inn, diocese de Passau (Alemanha), 
no dia 16 de Abril de 1927 (Sábado 
Santo) e foi batizado no mesmo dia e, 
mais tarde, em 1953, doutorou-se em 
teologia com a tese «Povo e Casa de 
Deus na doutrina da Igreja de Santo 
Agostinho»? 

 

Ser Sagrada Família (SSF) - Qual a importância do Dia Mundial Missionário 

para a LIAM (Liga Intensificadora da Ação Missionária)? 
Padre Eduardo Osório (PEO) - O Dia Mundial das Missões, necessariamente, tem 
que ser muito importante para toda a Igreja Missionária. É um despertar de todos os 
cristãos para esta realidade de ser chamado por Deus para levar o seu amor a todos os 
que o não conhecem; de constatar que, depois de 2000 anos ainda há dois terços da 
humanidade que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não falando daqueles cristãos 
que já perderam o seu entusiasmo por Ele. 
 
SSF - Estamos a viver o Ano Europeu do Voluntariado. 2a sua opinião, as 

pessoas estão predispostas à causa missionária? 
PEO - Tomando consciência do número em crescimento daqueles que querem partir 
em missão, já não falando daqueles que, no seu dia a dia e no contexto em que vivem 
procuram viver a sua fé cristã partilhando-a com os que estão a seu lado, respondo 
afirmativamente. 
 
SSF - O Papa Bento XVI instituiu um Conselho Pontifício para a promoção da 

nova evangelização e promoveu a realização de um Sínodo sobre a nova 

evangelização (Outubro de 2012): «A nova evangelização para a transmissão da 

fé cristã». Que podemos nós fazer, a nível local, para evangelizarmos aqueles que 

estão perto de nós, mas afastados da Igreja? 
PEO - O testemunho é essencial para a transmissão da fé. Dos pais para os seus filhos, 
dos jovens para outros jovens, na igreja, escola, local de trabalho, onde quer que 
estejamos, todos somos chamados a evangelizar. E sem sombra de dúvidas: as pessoas 
mais facilmente acreditarão se os cristãos forem exemplares. Como nos primeiros 
tempos da igreja, diziam os não cristãos sobre os batizados: «vede como eles se 
amam!». Tal era a pregação viva: estando no meio dos outros, aparentemente fazendo 
as mesmas coisas, mas o espírito e a maneira como as faziam eram diferentes; e isto 
não passava despercebido àqueles que não tinham a mesma fé. 
 
SSF - Que conselhos daria a um jovem que pretende ser missionário? Como se 

deve preparar para tão importante missão? 
PEO - Que não tenha medo! Deus não se deixa vencer em generosidade. Ser 
missionário é um dever de todos os cristãos. Se sente um chamamento para ser 
missionário noutro país, a alegria que vai sentir é bem maior do que o sacrifício de 
deixar a sua terra, família e amigos. É evidente: se for partir terá que fazer uma 
preparação que terá, no mínimo, um prazo de um ano. Caso contrário, poderia ser um 
fracasso. 
 

Leia a entrevista completa em http://paroquiamiratejo.weebly.com 
 

Dia Mundial das Missões: Entrevista – Padre Eduardo Osório (Missionário)  

 

Primeira Comunhão no Brasil 

�asci nos arredores de Lamego e entre os 9 e 10 anos tive a 

ideia de ser missionário. Como explicar? Penso que foi 

determinante a educação cristã que recebi dos meus pais 

(mesmo com sono, ninguém se ia deitar sem rezarmos o 

terço em família) e o exemplo bonito do meu Pároco. Era um 

sacerdote muito alegre, próximo e um testemunho vivo de 

Jesus Cristo. Foi alguém que marcou profundamente a 

minha vida. Como Padre, logo que me formei, fui para uma 

missão em Angola, onde passei os meus primeiros seis anos. 

De seguida, passei por Espanha, onde estive um ano e depois 

fui para o Brasil durante doze anos. Entretanto, fui chamado 

para vir colaborar na formação de seminaristas em 

Portugal. �este momento e desde há alguns anos trabalho na 

animação missionária. 



 

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: Ex 22,20-26; 2ª Leitura: 1 Tes 1,5c-10; Evangelho: Mt 22,34-40 

A liturgia deste Domingo diz-nos, de forma clara e inquestionável, que o amor está no centro da experiência cristã. O que 
Deus pede – ou antes, o que Deus exige – a cada crente é que deixe o seu coração ser submergido pelo amor. 
O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a revelação de Deus se resume no amor – amor a Deus e 
amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua vontade e estabelecer com 
os irmãos relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é explicação, 
desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. A primeira leitura 
garante-nos que Deus não aceita a perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de arbitrariedade, de opressão, de 
desrespeito pelos direitos e pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. A título de exemplo, a leitura fala da 
situação dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas e dos pobres vítimas da especulação dos usurários: qualquer injustiça ou 
arbitrariedade praticada contra um irmão mais pobre ou mais débil é um crime grave contra Deus, que nos afasta da 
comunhão com Deus e nos coloca fora da órbita da Aliança. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma 
comunidade cristã (da cidade grega de Tessalónica) que, apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a percorrer, 
com Cristo e com Paulo, o caminho do amor e do dom da vida; e esse percurso – cumprido na alegria e na dor – tornou-se 
semente de fé e de amor, que deu frutos em outras comunidades cristãs do mundo grego. Dessa experiência comum, 
nasceu uma imensa família de irmãos, unida à volta do Evangelho e espalhada por todo o mundo grego. 
 
Para pensar: Procuro ser, em nome de Deus e dos seus planos, uma testemunha profética que interpela o mundo, ou 

instalo-me no meu cantinho cómodo e renuncio ao compromisso com Deus e com o Reino? 

Retiro de doentes a Fátima 

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

Este retiro, que teve lugar entre os dias 2 e 5 de Outubro, é organizado todos os anos pelo Movimento Mensagem de 
Fátima da Diocese de Setúbal. Este retiro foi dirigido pelo actual Director deste Movimento, o Padre Francisco Pereira. A 
nossa Irmã Elisa acompanhou-nos com todo o seu amor e carinho, sendo ela a responsável pelos doentes. 
Foram dias muito intensos, de oração e meditação, onde aprendemos como abrir os nossos corações para podermos levar a 
Mensagem que Nossa Senhora, nas suas sete aparições, deixou aos três pastorinhos: «Rezai! Rezai o terço!». 
Nossa Senhora recorda-nos que a beleza do ser humano está todo no vínculo do «Amor com Deus» e que a plenitude da 
nossa liberdade está na resposta positiva que damos nos diferentes momentos da luta quotidiana. Muitos de nós podemos 
encontrar a ternura de Deus no rosto de Maria. 
A espiritualidade, associada à figura de Maria, é um dos elementos fundamentais para o caminho da nossa Fé, fruto da sua 
profunda união com Deus. 

Graça Maria Fernandes  
 

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

 

Procissão de 2ossa Senhora de Fátima  

   


