
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Novembro 2011 ― XXXIII Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 7 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

12, Sábado: 
Escuteiros (11 a 13) – Acampamento 
Escuteiros (12 a 13) – Actividade 
Regional de Voluntariado 
Catequese, 17h e 19h30m 
Formação de Adultos, 17h 
13, Domingo: 
Escuteiros – Raid 
Grupo de Jovens, 17h 
14, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
16, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
17, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
18, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
19, Sábado: 
Escuteiros, 14h 
Magusto 
Catequese, 17h e 19h30m 
Catequese - Adoração Eucarística, 19h15m  
Recolha de Alimentos 
20, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Recolha de Alimentos 
 

 

«Um capitalismo sem humanidade, solidariedade e justiça não tem moral nem mesmo futuro», Cardeal Reinhard Marx 

YOUCAT 

«(…) Estudai o catecismo! Este é o desejo do meu coração. 
Estudai o catecismo com paixão e perseverança! Para isso, 
sacrificai tempo! Estudai-o no silêncio do vosso quarto, lede-o 
enquanto casal se estiverdes a namorar, formais grupos de 
estudo e redes sociais, partilhai-o entre vós na Internet! Tendes 
de saber em que credes. Tendes de estar enraizados na fé ainda 
mais profundamente que a geração dos vossos pais, para 
enfrentar os desafios e as tentações deste tempo com força e 
determinação». 
 

Papa Bento XVI  

Com um formato dinâmico de pergunta-resposta e fotografias e imagens muito apelativas, 
o YOUCAT, abreviatura de Youth Catechism (Catecismo Jovem), baseia-se no Catecismo 
da Igreja Católica – obra universal de referência em Igreja.  
O YOUCAT foi o Catecismo Jovem oficial das Jornadas Mundiais da Juventude e está 
disponível em 10 línguas diferentes (alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, 
português, polaco, holandês/flamengo, checo e eslovaco).  
A versão portuguesa do YOUCAT recebeu o imprimatur do Cardeal-Patriarca de Lisboa, 
D. José Policarpo, e foi totalmente adaptada para a nossa cultura, com linguagem jovem, 
imagens e citações de Portugal. 
Desenvolvido por um número considerável de padres, teólogos e professores de religião 
da região de língua alemã, o YOUCAT foi criado sob a tutela do cardeal Christoph 
Schönborn, sendo que todas as receitas resultantes da sua publicação serão atribuídas a 
projectos de evangelização da juventude. 
 

Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/youcat 

 

 

FORMAÇÃO PARA ADULTOS – O que é a Formação Cristã e a quem se destina? 
A formação cristã para adultos é imprescindível para todos os que queiram viver uma fé 
assumida. É uma caminhada catequética que contém as bases da vida cristã e orienta-nos 
para os sacramentos de iniciação cristã: Batismo, Eucaristia e Crisma. 
Os que despertaram para o Batismo, na idade jovem ou adulta, têm que ter uma 
catequese de iniciação à vida cristã para progressivamente se prepararem para receber 
este sacramento. 
Jovens e adultos que tenham sido batizados em bebés e que desejam comungar pela 
primeira vez ou que queiram receber o sacramento do Crisma, necessitam de formação 
catequética para um aprofundamento da sua fé. 
Também se destina àqueles que se aperceberam que necessitam de renovar ou aprofundar 
a sua fé para obterem uma sólida formação religiosa. 
Assim, inscreva-se no cartório. 

São Cardoso 
 

Horários: Quarta-feira: 21h – Padre José Pinheiro e São Cardoso  
                                                         Sábado: 17h – Diácono Manuel 
 

PEREGRI=OS 

Receberam o Batismo: 
- Carolina Velasco Silva, 5/11/2011; 
- Maria Helena Carlos de Oliveira, 
6/11/2011; 
- Yolanda Espírito Santo Albuquerque 
Veloso, 6/11/2011. 
 
Faleceu: 
- Maria Odete Gomes Azevedo, 5/11/2011. 
 

SABIA QUE…  
 
Com o www.passo-a-rezar.net pode 
fazer diariamente o download de uma 
oração com 10 minutos de duração e, 
desta forma, fazer de cada lugar um 
lugar de encontro com Deus? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Prov 31,10-13.19-20.30-31; 2ª Leitura: 1 Tes 5,1-6; Evangelho: Mt 25,14-30 

A liturgia deste Domingo do Tempo Comum recorda a cada cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico 
em que vivemos, testemunha consciente, activa e comprometida desse projecto de salvação/libertação que Deus Pai tem 
para os homens. 
O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo 
que se empenha em fazer frutificar os “bens” que Deus lhe confia; e condena o discípulo que se instala no medo e na 
apatia e não põe a render os “bens” que Deus lhe entrega (dessa forma, ele está a desperdiçar os dons de Deus e a privar 
os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito). 
Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor pela segunda vez; mas é estar 
atento e vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, testemunhando os seus projectos, empenhando-se 
activamente na construção do Reino. 
A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores que asseguram a felicidade, o êxito, a 
realização. O “sábio” autor do texto propõe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do 
“temor de Deus”. Não são só valores da mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver na 
fidelidade aos projectos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou. 
 
Para pensar: Nós, cristãos, membros do “corpo de Cristo”, que nos identificamos com Cristo, temos a grave 
responsabilidade de O testemunhar e de deixar que, através de nós, Ele continue a amar os homens e as mulheres que 
caminham ao nosso lado pelos caminhos do mundo. 

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

Feriados Católicos 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) admitiu hoje a possibilidade de “renunciar” a dois feriados religiosos, no calendário civil, com 
a "condição" de que o Governo também "renuncie a dois”.  
A posição foi assumida pelo secretário da CEP, Padre Manuel Morujão, em declarações aos jornalistas, à margem da assembleia plenária 
do organismo episcopal, que decorre em Fátima de segunda a quinta-feira, anunciando que a sugestão da Igreja “já está definida” e vai ser 
apresentada à Santa Sé, “através da Nunciatura” [embaixada da Santa Sé]. 
(…) Este responsável sublinhou que “por vezes há a impressão de que existem muitos feriados religiosos”, mas advertiu que alguns destes 
“coincidem” com feriados civis, como é o caso do dia 1 de janeiro ou o 25 de dezembro.  
No caso dos feriados a eliminar, a sua celebração deve passar para “o domingo seguinte”. “Os bispos manifestaram o seu desejo de 
colaborar com o Governo – subjacente está o cooperar mutuamente – na resolução da crise”, adiantou o sacerdote.  
Em outubro, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho anunciou ao país a intenção de “ajustar o calendário dos feriados” com o objetivo 
de “contrariar o risco da deterioração económica”.  
O secretário da CEP observou que “suprimir um feriado não é uma varinha mágica que resolva os problemas da economia nacional, mas 
pode ser um sinal que há que colaborar com trabalho, com criatividade, evitando os excessos do desleixo, da desmotivação”. 
Questionado pelos jornalistas sobre quais seriam os feriados em causa, o padre Manuel Morujão disse não se sentir “autorizado” para 
revelar quais são as datas discutidas pela CEP, remetendo mais declarações para a presidência do organismo (…). 

in http://www.agencia.ecclesia.pt/ 

Formação Contínua para Catequistas 

A formação contínua para catequistas teve início no passado dia 5 e realiza-se 
pela primeira vez na nossa paróquia. Esta formação, que tem por base o 
YOUCAT – Catecismo Jovem, tem como objectivo aprofundar os 
conhecimentos dos nossos catequistas na área da teologia. Ao ritmo de um 
encontro por mês, os catequistas, divididos em grupos, irão apresentar trabalhos 
de investigação sobre os sete sacramentos. 

 

Cursilho de Cristandade para Homens: 24-27 Novembro (Alfragide) – Inscrições com Pe. José Pinheiro/São Cardoso 


