
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Novembro 2011 ― XXXII Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 6 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

 

05, Sábado: 
Escuteiros, 14h 
Formação e Oração – Catequistas, 
15h30m 
Catequese, 17h e 19h30m 
06, Domingo: 
Santa Unção, 10h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
07, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
08, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
09, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Reunião Geral de Catequistas, 21h 
10, Quinta-feira: 
Reunião de Pais – Catequese  
(1º ao 6º volume), 21h 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
11, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Escuteiros (11 a 13) – Acampamento 
12, Sábado: 
Escuteiros, 14h 
Escuteiros (12 a 13) – Actividade 
Regional de Voluntariado 
Catequese, 17h e 19h30m 
13, Domingo: 
Escuteiros – Raid 
Grupo de Jovens, 17h 
 

 

«Além da Cruz, não existe outra escada para subir ao Céu», Santa Rosa de Lima 

Semana dos Seminários 

 

Neste Domingo, dia 6 de Novembro, 
iniciamos a Semana dos Seminários, que 
terminará no próximo dia 13. O seu lema 
é «Formar pastores consagrados 

totalmente a Deus e ao seu povo».  
Um pastor assim, consagrado 
inteiramente a Deus e ao seu povo, um 
pastor segundo o Coração de Cristo, é o 
maior tesouro que Deus pode conceder a 
uma paróquia, como dizia S. João Maria 
de Vianney. 

Dom Gilberto com os Seminaristas – 
Seminário Maior de São Paulo 

O mesmo santo, patrono dos sacerdotes, dizia também: «Sem o Sacramento da Ordem, não 
teríamos o Senhor. Quem O colocou ali naquele sacrário? O sacerdote. Quem acolheu a 
vossa alma no primeiro momento do ingresso na vida? O sacerdote. Quem a alimenta para 
lhe dar a força de realizar a sua peregrinação? O sacerdote. Quem a há-de preparar para 
comparecer diante de Deus, lavando-a pela última vez no Sangue de Jesus Cristo? O 
sacerdote, sempre o sacerdote. E se esta alma chega a morrer [pelo pecado], quem a 
ressuscitará, quem lhe restituirá a serenidade e a paz? Ainda o sacerdote». 
Sabemos que a tarefa de formar pastores está confiada aos Seminários. Porém, cada 
discípulo de Jesus, cada católico, pode, aliás, tem o dever de participar nesta grandiosa 
tarefa. Como? Amando o seu Seminário diocesano e rezando por ele. A oração de cada 
católico contribui muitíssimo para o surgimento das vocações, mas também é fundamental 
para a perseverança na vocação do seminarista e do sacerdote, para o crescimento da sua 
amizade com Jesus, para a sua santificação. Por ter consciência disto e, sobretudo, por o 
experimentar na minha vida, quero agradecer a cada um de vós por todas as orações e 
sacrifícios que têm oferecido ao Senhor por mim, mas também pedir que o façais ainda 
mais, tendo também presente os meus colegas e formadores, os outros seminários e, de 
forma particular, o nosso Prior, o P.e José, que também colabora na formação dos futuros 
Padres como Director Espiritual. Claro, continuem a rogar que o Senhor escolha mais 
jovens da nossa Paróquia para O seguirem no Sacerdócio. 
Ao longo desta Semana dos Seminários demoremos o nosso olhar na nossa Mãe, Maria 
Santíssima, Rainha dos Apóstolos, e peçamos-Lhe que nos ensine a imitar a sua solicitude 
maternal pelos seminaristas e pelos sacerdotes, e a pedir ao Senhor pastores consagrados 
totalmente a Deus e ao seu povo. 
 

José Joaquim, Seminarista 

O nosso ano letivo no Centro Paroquial da Sagrada Família começou com a habitual 
receção das nossas crianças com a atividade da Bênção das Crianças 
no dia 4 de Outubro de 2011, onde houve a participação das famílias junto destas e todo o 
pessoal que trabalha diretamente com as crianças da nossa Instituição. 
Em consequência do nosso Plano Anual, o Centro celebrou o Dia de Todos os Santos com 
a oferta, a todas as crianças da nossa instituição, de um Marcador alusivo à data com o 
Santo atribuído referente à data de nascimento de cada criança, com o objetivo de 
sensibilizar as crianças e as suas famílias para a importância de todos os Santos. 
 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 
 

 

SABIA QUE… 

No passado dia 27 de Outubro, a Família Franciscana Portuguesa rezou com a Comunidade Islâmica, a favor da paz, na 
Mesquita Central de Lisboa, numa iniciativa inserida na comemoração dos 25 anos do encontro inter-religioso da cidade italiana 
de Assis? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Sab 6,12-16; 2ª Leitura: 1 Tes 4,13-18; Evangelho: Mt 25,1-13 

A liturgia deste Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está 
no horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o 
coração preparado para o acolher. Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá de novo para 
concluir a história humana e para inaugurar a realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a Jesus e se tiver 
identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e permanecerá com Ele para sempre. O Evangelho lembra-nos que “estar 
preparado” para acolher o Senhor que vem significa viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos 
com os valores do Reino. Com o exemplo das cinco jovens “insensatas” que não levaram azeite suficiente para manter as suas 
lâmpadas acesas enquanto esperavam a chegada do noivo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos asseguram a 
participação no banquete do Reino. A primeira leitura apresenta-nos a “sabedoria”, dom gratuito e incondicional de Deus para 
o homem. É um caso paradigmático da forma como Deus se preocupa com a felicidade do homem e põe à disposição dos seus 
filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao homem resta estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada 
instante, a vida e a salvação que Deus lhe oferece. 
 

Para pensar: “Estar preparado” não significa, contudo, ter a “alminha” limpa e sem mancha, para que, quando nos 
encontrarmos com o Senhor, Ele não tenha nenhuma falta não confessada a apontar-nos e nos leve para o céu… Mas significa, 
sobretudo, vivermos dia a dia, de forma comprometida e entusiasta, o nosso compromisso baptismal. “Estar preparado” passa 
por descobrirmos dia a dia os projectos de Deus para nós e para o mundo e procurar concretizá-los, com alegria e entusiasmo; 
“estar preparado” passa por fazermos da nossa vida, em cada instante, um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no amor, ao 
jeito de Jesus. 

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

«E…estão felizes» 

 

Vivo numa comunidade de padres Jesuítas, somos três Padres, dois Irmãos e uma leiga, que sou 
eu. O meu “trabalho” está ligado ao ensino, quer seja na Escola que se situa junto à Missão, 
quer na Sala de Estudo onde ensino Computação e Português e no Internato ensino costura. 
Vou algumas vezes, não tantas quanto gostava, com os meus companheiros, aos sábados e aos 
domingos, às Comunidades do interior, quando eles vão celebrar. Aí, minhas queridas e meus 
queridos irmãos, é que eu vejo o que é verdadeira fé, força de vontade, abnegação... Todos os 
domingos têm a celebração da Palavra, mas a Eucaristia só mesmo uma ou duas vezes por ano. 
Para irem à Missa, andam quilómetros, para poderem estar de manhã cedo quando o Padre 
chega, e recebê-lo com cânticos e danças de alegria, chegam na véspera à noite, pernoitam onde 
calha, dormem nas esteiras, e… estão felizes. Em todas as celebrações há muitos batismos e 
casamentos, o que quer dizer que há muitas crianças pequenas sem o mínimo de condições, 
mas mesmo assim estão muito felizes, pois os seus filhos irão ser cristãos e irão estar com o 
Senhor e a Sua Palavra. E como são generosos! Sem dúvida, que quem menos tem, é quem 
mais dá, como a viúva de que nos fala o Evangelho. 
 

Elizabeth Santos, Fonte-Boa (Moçambique) 

Bênção das Grávidas 

Estar grávida é um estado de graça que Nosso Senhor nos dá sem 
pedir nada em troca. Como o Padre Zé Pinheiro nos disse, temos de 
entregar o dom de ser mãe a Nosso Senhor. É o meu segundo filho, 
não tinha recebido esta bênção no primeiro. Esta celebração 
marcou-me muito, porque, como catequista, membro ativo da minha 
paróquia e educadora de infância, é dar o testemunho de que Cristo 
vive em mim. Esta celebração leva-me ainda a valorizar mais este 
estado de graça que só dura nove meses, mas que é algo 
transcendente a nós. É o início de uma etapa como família 
evangelizadora. 
                                                                     Nádia Ximenes Ferreira 

  


