
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

01 de Julho 2012 ― 13º Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 40 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

30, Sábado: 
Peregrinação a Fátima 
Escuteiros, Acampamento 
Encerramento do Ano Escutista 
01, Domingo: 
Escuteiros, Acampamento 
02, Segunda-feira: 
Escuteiros, Acampamento 
Ensaio do coro, 20h30m 
04, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
05, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
06, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
07, Sábado: 
Catequese, Avaliação 
Grupo de Jovens, Adoração (Adultos) 

 

«O “Amen” da nossa fé não é morte, mas vida», Cardeal Michael Von Faulhaber 

Bem-vindo Padre Daniel Miguel! 
Caros paroquianos, 
É com muita alegria que vos convido a 
receberem o novo Pároco desta Paróquia de 
Miratejo/Laranjeiro. 
A presença do sacerdote numa comunidade é 
sempre um sinal visível do amor de Deus, sempre 
novo e atual. 
É o próprio Jesus Cristo, Bom Pastor, que se 
torna presente na pessoa do padre, e que conduz a 
comunidade pelo difícil caminho da conversão 
até às alegrias eternas. 
 
 

O Padre Daniel será o terceiro Pároco desta jovem Paróquia. Nasceu a 5 de dezembro de 
1986 (faz 26 anos), foi batizado a 22 de maio de 1988, na Igreja de Almada (pelo Padre 
Jaime da Silva). Recebeu o Crisma a 22 de maio de 2004, também na Igreja de Almada, 
pelo Senhor Dom Gilberto. 
O futuro Pároco de Miratejo/Laranjeiro estudou no Liceu Francês de Lisboa (Charles 
Lepierre). Terminado o secundário, ainda frequentou o 1º ano de Ciência Política, na 
Universidade Católica Portuguesa. 
Mas Deus tinha outros planos para o Padre Daniel. A 21 de setembro de 2005, entra no 
Seminário Maior de São Paulo de Almada. Foi ordenado Diácono a 8 de dezembro de 
2010 e Presbítero a 10 de julho de 2011.  
Celebrou a Missa Nova na Igreja de Almada, a 16 de julho de 2011 (festa de Nossa 
Senhora do Carmo). 
A tomada de posse do Padre Daniel será no dia 22 de julho, Domingo, na Missa das 
19h. A Eucaristia será presidida pelo nosso Bispo, D. Gilberto. Toda a comunidade está 
convocada a estar presente e a rezar pelo seu novo Pároco. Após a Missa, no Centro 
Paroquial (Creche), será servido o jantar para aqueles que se inscreverem. 
Em nome desta comunidade, os votos para que o futuro Pároco se sinta feliz nesta sua 
nova missão! 
O vosso Pároco, 

Padre José Pinheiro 
 

PEREGRINOS 

Recebeu o Batismo: 
- Lara Silva Landim, 23/06/2012 
 
 

 

Encerramento do Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

 

Eis-nos de novo no final de mais um ano pastoral do nosso Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Estamos em 
tempo de verão, início de férias… físicas e espirituais. Foi uma ocasião propícia para celebrar em clima de festa tanto no 
nosso grupo, como na Ultreia Diocesana o encerramento das atividades do nosso movimento. 
 

No passado dia 21, tivemos a oportunidade de concluir as nossas Reuniões de Grupo com uma celebração festiva, fazendo uma avaliação 
do que se fez durante o ano e projetarmos novos caminhos para o próximo ano, em que toda a Igreja estará comprometida com a celebração 
do Ano da Fé.  
No passado Domingo, dia 24, dia em que a Igreja celebra o nascimento de João Baptista, precursor de Jesus Cristo, realizou-se a tradicional 
Ultreia Diocesana na quinta do Álamo para, em clima de partilha e de festa, terminar o ano pastoral. Foi gratificante concluirmos as 
atividades do nosso movimento, tendo como referência a missão de João Baptista que consistiu em preparar o coração dos homens para 
acolherem Jesus Cristo, pois esta deve ser também a missão do cursista: testemunhar e ser sinal de Deus no meio dos homens. 
Sendo, assim, vamos partir para férias, mas com a responsabilidade de continuarmos a chamar, a propor e a anunciar Cristo aos outros, 
porque vamos ter a graça do 118.º Cursilho de homens de 29 de novembro a 2 de dezembro de 2012. 
Vamos preparar, já de férias, para que seja um êxito. Não conseguimos entusiasmar os outros se não tivermos o entusiasmo em nós 
mesmos, “é bela e exigente a nossa missão”, avancemos, o “Duc in altum” de Cristo deve ser o nosso estado constante. Cristo conta 
contigo! Graças a Cristo e a todos os irmãos cursilhistas! 
Um abraço De Colores! 

São Cardoso 

 



 

 

 

  

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Sab 1, 13-15; 2,23-24; 2ª Leitura: 2 Cor 8,7.9.13-15; Evangelho: Mc 5,21-43 
 
Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! “Deus criou o homem para ser incorruptível” (primeira leitura). Pelo seu Filho, salva-
nos da morte: eis porque Lhe damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. O Evangelho 
de hoje relata-nos dois episódios que assinalam a defesa da vida: Ele cura, Ele levanta. Ele torna livres todas as pessoas, dá-lhes 
toda a dignidade e capacidade para viver plenamente. Sabemos dizer-Lhe que Ele é a nossa alegria de viver? Estamos em tempo 
de verão, início de férias… É uma ocasião propícia para celebrar a festa da vida! O 13º domingo celebra a vida mais forte que a 
morte, celebra Deus apaixonado pela vida. Convém, pois, que na celebração deste dia a vida expluda em todas as suas formas: na 
beleza das flores, nos gestos e atitudes, na proclamação da Palavra, nos cânticos e aclamações, na luz. No cântico do salmo e na 
profissão de fé, será bom recordar que é o Deus da vida que nós confessamos, as suas maravilhas que nós proclamamos. Durante 
toda a missa, rezando, mantenhamos a convicção expressa pelo Livro da Sabedoria: “Deus não Se alegra com a perdição dos 
vivos”. 
 
Para pensar: Jesus pede: “basta que tenhas fé”. E quanto a nós, cremos verdadeiramente? 

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 
 

 

 

Os Sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais 
nos é concedida a vida divina. O Sacramento da Ordem é, com o Matrimónio, um dos dois Sacramentos ao serviço da 
comunhão e missão. Contribuem para a construção do Povo de Deus, tendo como objetivo a Comunhão Eclesial e a 
Salvação dos outros. É graças ao Sacramento da Ordem que a missão confiada por Jesus Cristo aos seus Apóstolos 
continua a ser exercida na Igreja até ao fim dos tempos. A Ordenação é uma especial consagração, a qual, por um 
particular dom do Espírito Santo, permite exercer um poder sagrado em nome e com a autoridade de Cristo para o 
serviço do povo de Deus. Qualquer homem batizado e católico pode receber a Ordem, a Igreja sente-se vinculada a 
esta escolha feita pelo próprio Jesus. Ninguém pode exigir a receção deste Sacramento e deve ser considerado apto 
pela Igreja. É composto de três graus: Episcopado (Bispo), Presbiterado (Sacerdote) e o Diaconado (Diácono). 
Só os Bispos validamente ordenados conferem os três graus do Sacramento da Ordem, impondo as mãos sobre a 
cabeça do ordinando e recitando a solene oração consecratória.  

Catequese – Formação: Sacramento da Ordem 

Grupo de Jovens “Águas Vivas” 

 

Durante este ano Pastoral, o grupo propôs-se a vários objetivos coletivos, o que, de forma geral, 
foi muito positivo. Nota-se nesta reta final que há uma “cumplicidade” positiva no seio do grupo, 
uma entre-ajuda entre os elementos em várias matérias, há um espírito de solidariedade mútua, 
responsabilidade pelo outro, como sugeriu o Papa. Como qualquer outro grupo, temos os nossos 
pontos que ficaram por realizar, assim como outros que não correram bem, mas já ficou o 
propósito de em setembro serem concretizados.  
Louvado seja Deus 

Aquino Sena 
 

Sacramento do Matrimónio 

 

No passado dia 23 de junho, os catequistas estiveram em formação sobre dois sacramentos: o sacramento da 
ordem e o sacramento do Matrimónio. Ao meu grupo (Bruno Silva, Inês Landim e Natacha Van-Dunem), foi 
pedido que falássemos um pouco sobre o Matrimónio. Durante a pesquisa sobre este sacramento, pudemos 
concluir vários aspetos, como por exemplo: o Matrimónio é um sacramento diferente de todos os outros 
sacramentos, uma vez que não é o sacerdote que sela o matrimónio, mas sim os noivos; o Matrimónio é 
indissolúvel; o Matrimónio só acontece se os dois esposos estiverem em consenso sobre o mesmo. Estas são 
algumas conclusões sobre o sacramento do Matrimónio a que o grupo chegou e partilhou com os demais 
catequistas, ficando assim o grupo de catequistas mais enriquecido. 

Bruno Silva 

 

O celibato, modo segundo o qual Jesus viveu e com o qual quis exprimir o Seu amor indiviso por Deus Pai, é Sinal de amor, indivisa entrega 
ao Senhor e total disponibilidade para o serviço. É exigido pela Igreja Católica Romana aos seus bispos e presbíteros (sacerdotes). As Igrejas 
Católicas orientais apenas o exigem aos seus bispos. O Sacerdócio comum é aquele em que cada um de nós, pelo Batismo, é chamado por 
Cristo a agir no mundo em nome de Deus tornando-o assim presente onde quer que estejamos. O sacerdócio Ministerial é aquele em que os 
Ministros ordenados representam Cristo como pastores do Seu Povo e cabeça do seu «corpo», a Igreja.  

Trabalho realizado pelos catequistas: Arménia Rosa, Tiago Avelar e Maria Lanita  


