
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Outubro 2011 ― XXXI Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 5 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

29, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Terço com as crianças da Catequese, 17h 

30, Domingo: 
Bênção das Grávidas, 10h30m 

Grupo de Jovens, 17h 

31, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 

01, Terça-feira: 
Solenidade de Todos os Santos,  

Missa 10h30m e 19h  

02, Quarta-feira: 
MF, 16h 

Fiéis Defuntos, Missa 21h 

03, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 

MCC, 21h30m 

04, Sexta-feira: 
Unção dos Doentes, Missa 10h30m 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

05, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Catequese, 17h e 19h30m 

 

«Uma gota de amor é mais que um oceano de inteligência», Blaise Pascal 

Nesta igreja, pelas 11h, todos participámos na Eucaristia internacional presidida por D. 

Gilberto Reis, Bispo de Setúbal, e concelebrada por todo o clero da diocese Setubalense 

e, em especial, por D. Manuel Martins, Bispo emérito de Setúbal (eu já tinha saudades 

de o ver a celebrar e de ouvir o som da sua voz) e pelo Pe. Lobato, vigário geral da 

Diocese de Setúbal. Esta Eucaristia foi muito especial e também muito concorrida pois 

foi a primeira vez que se celebrou a memória do Bem-aventurado João Paulo II, tão 

querido em Fátima e no mundo inteiro, cujo dia coincidiu com o da Peregrinação. De 

destacar o cântico inicial, um lindíssimo “Abri as portas a Cristo”, o hino oficial do 

Beato João Paulo II. Cântico que foi cantado também no final. 

Pelas 15h, estávamos outra vez na 4ª maior igreja do mundo que é a igreja da Santíssima 

Trindade (9000 lugares sentados!) para um pequeno ensaio das melodias que seriam 

cantadas na oração de vésperas. Por volta das 15h30m, teve início uma celebração 

penitencial também presidida por D. Gilberto. A peregrinação terminou com a oração de 

vésperas, da liturgia das horas, perante o Santíssimo Sacramento que foi exposto para 

adoração dos fiéis. Foi um grande dia, pois a diocese regressou a casa mais cheia do 

Amor e do Perdão de Cristo, da Ternura e do Carinho de Maria e do Exemplo do Beato 

João Paulo II! 

José Tiago Avelar 

 

 

 

 

A Peregrinação Diocesana a Fátima - Testemunhos 

Nesta peregrinação, muitos foram os momentos que me tocaram, mas partilho convosco 

o momento que vivi como acólito. Como acólito, pus-me ao serviço de Nosso Senhor 

naquela grande e lindíssima igreja da Santíssima Trindade. Um momento que nunca irei 

esquecer. Acolitar com muitos dos acólitos da Diocese de Setúbal, estar presente com os 

diáconos, presbíteros e Bispos (um emérito) de Setúbal foi um momento que me tocou, 

pois todos estávamos em comunhão, ao serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Todos, unidos em Cristo, sentimos o chamamento que Maria nos fez, rumo ao altar da 

Igreja da Santíssima Trindade, relembrando, assim, o tema da peregrinação "Chamados e 

enviados por Maria". 

Bruno Silva 

 

No sábado passado, fomos em peregrinação diocesana a Fátima. Partimos com grande 

expectativa, de ir ao encontro de Maria e do Bispo de Setúbal. Durante a viagem, 

rezámos as Laudes, oração presidida pelo Pe. Pedro e cantámos. 

Quando todos nos dirigimos para a Igreja da Santíssima Trindade, nós, acólitos, fomos 

para a Sacristia para nos paramentarmos para a Eucaristia. Foi um grande momento de 

alegria e de espiritualidade, porque estar tão perto do Altar é um momento único, onde 

podemos estar mais aprofundados na nossa reflexão como cristãos. No regresso, rezámos, 

cantámos e pedimos para ter mais dias assim. 

Filipe Remédios 

No passado dia 22 de Outubro, a nossa Paróquia participou com cerca de 400 

elementos na Peregrinação, uma das maiores participações de toda a Diocese, num 

conjunto de 8000 peregrinos que se deslocaram a Fátima e que ouviram o apelo de D. 

Gilberto à missão de evangelização. 

 

 

Este é um dia que vai ficar na memória de 

todos os que participaram na peregrinação 

diocesana a Fátima! Neste dia a diocese de 

Setúbal mudou-se para a terra onde 

apareceu Maria, a Mãe de Jesus e a nossa 

Mãe! Chegados a Fátima dirigimo-nos à 

Capelinha das Aparições, já lotada, para 

rezar os mistérios gozosos do terço. No 

fim do terço, uma grande multidão 

caminhou para a igreja da Santíssima Trindade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2ª Leitura: 1 Tes 2,7b-9.13; Evangelho: Mt 23,1-12 

A liturgia deste Domingo do Tempo Comum convida-nos a uma reflexão séria sobre a seriedade, a verdade e a coerência 

do nosso compromisso com Deus e com o Reino. De forma especial, as leituras deste domingo interpelam os animadores 

das comunidades cristãs acerca da verdade do seu testemunho, da pureza dos seus motivos, do seu real empenho na 

construção de comunidades comprometidas com os valores do Evangelho. O Evangelho apresenta-nos o grupo dos 

“fariseus”. Critica violentamente a sua pretensão à posse exclusiva da verdade, a sua incoerência, o seu exibicionismo, a 

sua insensibilidade ao amor e à misericórdia. Mais do que informação histórica, é um convite aos crentes no sentido de 

não deixarem que atitudes semelhantes se introduzam na família cristã e destruam a fraternidade, fundamento da 

comunidade. Na primeira leitura um “mensageiro de Jahwéh” interpela os sacerdotes de Israel. Convocados por Deus 

para serem “mensageiros do Senhor do universo”, para ensinar a Lei e para conduzir o Povo para Deus, eles deixaram-se 

dominar por interesses egoístas, negligenciaram os seus deveres, desvirtuaram a Lei. Eles são, por isso, os grandes 

responsáveis pelo divórcio entre Israel e o seu Deus. Jahwéh anuncia que não pode tolerar esse comportamento e que vai 

desautorizá-los e desmascará-los. A segunda leitura apresenta-nos, em contraste com a primeira, o exemplo de Paulo, 

Silvano e Timóteo – os evangelizadores da comunidade cristã de Tessalónica. Do esforço missionário feito com amor, 

com humildade, com simplicidade, com gratuidade, nasceu uma comunidade viva e fervorosa, que acolheu o Evangelho 

como um dom de Deus, que se comprometeu com ele e que o testemunha com verdade e coerência. 

 

Para pensar: Quando a vida das nossas comunidades cristãs é marcada por lutas pelo poder, conflitos, ciúmes, a 

comunidade está a avançar em direcção à fraternidade e ao amor? 

Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 

Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  

E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

PEREGRI<OS - Recebeu o Batismo: Maria Falcão Ramos Ventura Bartolomeu, 23/10/2011 

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

 
Foi este o tema da peregrinação diocesana que juntou toda a Diocese de Setúbal no Santuário de Fátima, no dia 22 de Outubro. 

De manhã foram rezados os mistérios gozosos do terço, presididos pelo Padre Francisco e em seguida toda a diocese se dirigiu para a 

Igreja da Santíssima Trindade onde teve lugar a Eucaristia celebrada pelo nosso Bispo D. Gilberto e concelebrada por todos os 

presbíteros da Diocese. Na homília, o Sr. Bispo falou-nos das leituras sobre a ovelha que o pastor perde e deixa todas as outras para a ir 

procurar. Foi-nos dito que nós por vezes somos as ovelhas perdidas do Senhor, mas que quando nos convertemos e encontramos o 

Pastor, há mais alegria no reino de Deus! 

Após a Eucaristia, foi tempo de almoço e convívio onde muitos deambularam pelo santuário e visitaram alguns locais. 

Por fim, mas não menos importante, deu-se início à celebração penitencial, mais uma vez presidida pelo Pastor da Diocese de Setúbal. 

Toda a diocese teve oportunidade de receber o sacramento da reconciliação e assim viver da melhor maneira a semana de trabalho que 

se iniciou. Após esta celebração foi tempo de rezar as Vésperas e partir para nossas casas, onde podemos reflectir com calma aquilo que 

mais nos tocou! 

Foi uma peregrinação muito simples, mas cheia de grandes momentos, pois Deus está nas coisas mais simples! 

 

Emanuel Pereiro 

 

"Chamados e enviados com Maria" 

 

Os Jovens na Peregrinação 

 
Escuteiros Catequese 

Este Domingo, dia 30, realiza-se, 

na Eucaristia das 10h30m, a Bênção 

das Grávidas. Nos últimos três anos, 

quase 30 grávidas já receberam 

esta graça.  

 


