
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Novembro 2011 ― Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo 

Ano IV/N.o 8 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

19, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Magusto 

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Catequese - Adoração Eucarística, 19h15m 

Recolha de Alimentos  

20, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 

Recolha de Alimentos  

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

23, Quarta-feira: 
MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

Formação de Adultos, 21h 

24, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 

MCC: Ultreia Penitencial, 21h 

25, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

26, Sábado: 
Escuteiros, 14h - Acantonamento 

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Festa da Palavra (na Eucaristia) 

MF: Venda de Natal 

27, Domingo: 
1º Domingo do Advento – Ano B 

Escuteiros: Acantonamento 

Grupo de Jovens, 17h 

MF: Venda de Natal 

 

 

«Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o impossível», São Francisco de Assis 

Visita às Escolas 

Visitar as Escolas Básicas é receber uma 

graça de Deus. Nas últimas semanas, o 

Padre José Pinheiro teve a oportunidade de 

visitar algumas das escolas das freguesias 

do Laranjeiro e Miratejo. 

Como refere o nosso Pároco, estas visitas 

são de extrema importância: «Este foi o 

segundo ano que visitei as escolas da nossa 

Paróquia de Miratejo/Laranjeiro. No ano 

passado, acompanhado pela Emília Esteves, 

visitámos apenas as escola básicas de 

Miratejo. Este ano visitei também as escolas 

básicas do Laranjeiro, acompanhado pelas 

catequistas Ana Clara e Arménia. Estas 

vistas marcam-nos pela alegria com que 

somos recebidos, não só pelas crianças, mas 

também pelos professores e funcionários. 

Agradeço a todos os que me receberam e às 

catequistas que me acompanharam e, em 

especial, à Patrocínia que organizou as 

visitas». 

 
Santuário de Cristo Rei 
 
Solenidade de Cristo Rei - 20 de 3ovembro 
15h: Adoração Eucarística;  

16h30m: Recitação do Terço,  

17h: Eucaristia e Vésperas animada pelo  

        Coro Paroquial da Paróquia da Moita. 

  

Recoleções: 
 4 de Dezembro – Retiro de Advento 

11 de Março – Retiro de Quaresma 

 6 de Maio/10 Junho – Retiro de preparação de Crisma 

 PEREGRI3OS 

Recebeu o Batismo: 
- Rute Mariana Armando Teixeira, 

12/11/2011. 

SABIA QUE… O Centro de Estudos 

de Religiões e Culturas, da 

Universidade Católica Portuguesa, está 

a desenvolver uma investigação sobre 

“identidades religiosas em Portugal” 

que vai permitir avaliar o grau de 

importância da Igreja na sociedade 

atual, sendo que os resultados deverão 

ser conhecidos até ao início de 2012, 

após um inquérito a 3500 pessoas? 

 

 

Ultreia Penitencial 

Estamos a viver intensamente a realização do 116.º Cursilho de Cristandade de 

Homens a realizar-se em Alfragide de 24 a 27 de Novembro. Cabe a 

Miratejo/Laranjeiro a responsabilidade de organizar a Ultreia Penitencial.  

Cursista, recordemos o que foi para nós um dia o nosso Cursilho e procuremos estar 

presentes neste encontro com Cristo e com os irmãos. Rezemos pelos bons frutos 

deste Cursilho. 

Cristo e nós contamos contigo para darmos as boas-vindas aos irmãos que nos visitam 

e para rezarmos pelos “valentes” do 116.º Cursilho. 

Todos os Cursistas da Paróquia Miratejo/Laranjeiro estão convocados para o dia 24 de 

Novembro às 21h na Igreja da Sagrada Família; o “Duc in altum” de Cristo constitui o 

estado constante do cristão cursilhista: “Sempre em Ultreia!” 

Sempre…De Colores!  

 
São Cardoso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Ez 34,11-12.15-17; 2ª Leitura: 1 Cor 15,20-26.28; Evangelho: Mt 25,31-46  

Neste Domingo do Tempo Comum, celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras deste 

domingo falam-nos do Reino de Deus (esse Reino de que Jesus é rei). Apresentam-no como uma realidade que Jesus semeou, que os 

discípulos são chamados a edificar na história (através do amor) e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há-de vir. A primeira 

leitura utiliza a imagem do Bom Pastor para apresentar Deus e para definir a sua relação com os homens. A imagem sublinha, por um 

lado, a autoridade de Deus e o seu papel na condução do seu Povo pelos caminhos da história; e sublinha, por outro lado, a 

preocupação, o carinho, o cuidado, o amor de Deus pelo seu Povo. O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, o “rei” Jesus a 

interpelar os seus discípulo acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os débeis, os desprotegidos. A 

questão é esta: o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não têm lugar no Reino de Deus. 

Quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios ficará à margem do Reino. Na segunda leitura, Paulo lembra aos cristãos que 

o fim último da caminhada do crente é a participação nesse “Reino de Deus” de vida plena, para o qual Cristo nos conduz. Nesse 

Reino definitivo, Deus manifestar-Se-á em tudo e atuará como Senhor de todas as coisas (vers. 28). 

 
Para pensar: De acordo com a parábola que o Evangelho propõe, o critério fundamental usado por Jesus para definir quem é uma 

“pessoa de sucesso” é a capacidade de amar o irmão, sobretudo o mais pobre e desprotegido. Para mim, o que é que faz mais sentido: 

o critério do mundo ou o critério de Deus? Na minha perspectiva, qual é mais útil e necessário: o “homem de sucesso” do mundo ou o 

“homem de sucesso” de Deus? 

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 

Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  

E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

À Escuta…por Catarina Garcia 
No passado dia 12 de Novembro, os caminheiros participaram no 

III Encontro de Diabéticos de Corroios. Prestaram serviço à 

comunidade realizando tarefas como receção de pessoas, medição, 

pesagem e ainda medição de tensão arterial. Foi algo que estamos 

habituados a realizar, mas desta vez em cooperação com 

enfermeiros(as) e médicos(as). Foi uma manhã muito gratificante 

e esperamos assim pelo IV Encontro. Para o ano há mais! 

 

 

Formação para Catequistas: A Oração na Adolescência 

No passado dia 12 de Novembro, teve lugar, na Cúria em Setúbal, uma 

formação para catequistas da adolescência com o tema: A Oração na 

Adolescência. Cinco catequistas da nossa paróquia participaram nesta 

formação, que constituiu uma verdadeira mais-valia para o aprofundar da Fé, 

uma vez que foi muito esclarecedora quanto à importância da oração nos 

adolescentes e também relativamente à explicação da origem do novo livro 

YOUCAT e ao seu modo de utilização. Aconselho todos a fazerem uma leitura 

deste livro e irão ver como a vossa Fé irá aumentar. Como diz o nosso Papa 

Bento XVI, " Estudai o catecismo! "  

Paz e Bem  

Leonilde Moreira 
 

  

 

No dia 11 de Novembro, a Festa de São Martinho veio à nossa 

Creche. Chegou com a visita de algumas mães e uma avó de 

cada sala para  uma pequena dramatização da Lenda de São 

Martinho. Acreditem que foi muito divertido! Foi pena a chuva 

que impossibilitou que as nossas crianças fossem ver a fogueira a 

assar as castanhas, no entanto as crianças levaram um cartucho 

para oferecer aos pais. Podem não ter visto as castanhas a assar, 

mas estiveram divertidas a cantar canções!.... 

O São Martinho na Creche Paroquial 

 

Castanhas, 
Castanhas, 

Assadinhas com Sal, 
Quentinhas, 

Quentinhas, que não 
te façam mal. 

Saltitam, Crepitam. 
Toma lá e dá cá. São 
Martinho sem vinho 
e castanhas não há! 

 
Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 

 


