
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembro 2011 ― 1º Domingo do Advento – Ano B 

Ano IV/N.o 9 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

26, Sábado: 
Escuteiros – Acantonamento  
(26 e 27) 
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 
Grupo de Jovens, 17h 
MF: Venda de Natal 
28, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
30, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
02, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Escuteiros, Acantonamento/Festa 
da Caçada (2 a 4) 
Escuteiros, Acampamento (2 a 4) 
03, Sábado: 
Confissões da Catequese, 10h30m 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Concerto: Cânticos de Natal, 21h30m 
04, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
 
 

 

«Deus nunca oferece menos que a Si mesmo», Santo Agostinho 

Mensagem de Advento 

Caros paroquianos, 
Entramos hoje num tempo de especial preparação para 
o Natal do Senhor. Para a vinda do nosso Salvador. 
Somos os membros da família de Jesus que se prepara 
para a grande festa.  
Jesus vem até nós na profunda humildade da Sagrada 
Família. O sinal de que já chegou é a alegria dos mais 
pobres, ou seja, de todos aqueles que não põem a sua 
esperança nas coisas deste mundo. 
 

 

Movimento Mensagem de Fátima 

O Movimento Mensagem de Fátima da nossa Paróquia realiza este fim-de-semana, no 
Pavilhão em frente à Igreja, a habitual Exposição de Lavores, com serviço de bar e 
Venda de Natal. Apareça! 

Programa: 
Sábado, 15h – Exposição e Venda 
Domingo, 12h – Almoço 
                 16h – “Cavaquinhos e Concertinas” da Casa do Povo de Corroios 

 

Neste tempo de Advento, apesar da crise, vamos dar um sinal de Esperança. Vamos 
lançar uma campanha para angariação de fundos para a compra dos sinos.  
A Igreja da Sagrada Família não foi construída porque havia dinheiro, mas porque 
havia um povo com uma fé inabalável que não descansou enquanto não edificou, em 
Cristo, a sua comunidade. 
Desde que fizemos as obras na torre sineira, temos recebido donativos dados para os 
sinos, mas ainda não chega.  
Vamos finalmente terminar a construção da nossa Igreja! Vamos todos contribuir! 
Leve um envelope, e vá poupando ao longo do Advento e Natal. Na solenidade da 
Sagrada Família, dia 30 de Dezembro, recolheremos os envelopes. 
Em Cristo Jesus, 

O vosso,  
Pe. José Pinheiro 

 
Tarde de domingo na Missão de Fonte-Boa. 
Todos os domingos à tarde há sessão de cinema, no Clube de Leitura “Tsogolo” (futuro), 
em ecrã gigante (parede branca da sala), onde reina uma enorme vontade de aprender e 
muita emoção. Num domingo, pelas 14h, as alunas e os alunos começaram a entrar, uns a 
guardar com o seu boné o lugar para a amiguinha ou amiguinho, outros à falta de outra 
coisa, esticavam as mãos para ocupar dois lugares. Mas nesse domingo e, contrariamente 
ao habitual, não sabiam qual o filme que iriam ver. Não tinha sido afixado o “cartaz” (capa 
do DVD) na porta da sala. Eu queria saber quais as suas preferências,  uma  vez  que  aquelas  

meninas e meninos,  já com cerca de 15, 16 anos, não sabiam o que era cinema, nem tão pouco televisão, até irem para aquela 
Escola. Quando todos já estavam sentados, cerca de 90 jovens, eu disse-lhes: «Hoje são vocês que vão escolher o filme que querem 
ver, o “Harry Potter”, o “Indiana Jones”, etc. o que escolherem... ».  A resposta veio imediata e em uníssono: - Queremos ver “Jesus 
de Nazaré”! E assim foi! Ali ficámos seis horas (com dois intervalos), ninguém se levantou, ninguém desistiu, todos estavam muito, 
muito interessados. E esta Sessão de Cinema no Clube de Leitura “Tsogolo” foi muito especial, talvez a mais bonita de toda a 
minha vida. 

Elizabeth Santos 

Cinema na Missão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2ª Leitura: 1 Cor 1,3-9; Evangelho: Mc 13,33-37 
 
A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a equacionar a nossa caminhada pela história à luz da certeza de que 
“o Senhor vem”. Apresenta também aos crentes indicações concretas acerca da forma devem viver esse tempo de espera. A 
primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, o Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de vir mais uma vez ao encontro 
de Israel para o libertar do pecado e para recriar um Povo de coração novo. O profeta não tem dúvidas: a essência de Deus é 
amor e misericórdia; essas “qualidades” de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora em cada passo da caminhada 
histórica do Povo de Deus. O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação e esperança, 
animados pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, que esse tempo de espera deve ser um tempo de “vigilância” – 
isto é, um tempo de compromisso activo e efectivo com a construção do Reino. A segunda leitura mostra como Deus Se faz 
presente na história e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu 
Povo. Sugere também aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem os dons de Deus. 
 

Para pensar: O tempo do Advento é, também, o tempo da espera do Senhor. A palavra mágica é “vigilância”: o verdadeiro 
discípulo deve estar sempre “vigilante”, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar 
“vigilante” é ser uma voz ativa e questionante no meio dos homens, levando-os a confrontarem-se com os valores do 
Evangelho; é lutar de forma decidida e corajosa contra a mentira, o egoísmo, a injustiça, tudo aquilo que rouba a vida e a 
felicidade a qualquer irmão que caminhe ao meu lado… Como me situo face a isto? 

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

A Televisão Digital Terrestre (TDT) já está disponível em todo o País, pelo que a transição pode ser feita de 
imediato. Quem subscreve serviços pagos de televisão não precisa fazer nada, mas quem apenas recebe os 
quatro canais em sinal aberto (RTP1, RTP2, SIC e TVI), terá de se preparar para mudar. Existe um número 
gratuito (800 200 838), através do qual pode esclarecer todas as dúvidas, sendo que a ANACOM (Autoridade 
Nacional de Comunicações) termina no próximo dia 3 a distribuição de um guia TDT em todos os lares do País. 
 

Concerto de Cânticos de =atal  

O 1.º Concerto Natalício Alentejo/Beira irá ter lugar no próximo dia 3 de Dezembro na Igreja da Boa Água, Quinta 
do Conde, pelas 16h, e na nossa Paróquia, pelas 21h30m. Este concerto contará com a presença dos seguintes 
grupos: «A Voz do Alentejo» - Quinta do Conde (Sesimbra); Cantadeiras de Alma Alentejana (Cova da Piedade - 
Almada), Grupo de Cantares Feminino da Granja (Granja) e GECAPHUC (Coimbra). 

SABIA QUE… Quando os cristãos puderam construir igrejas, a partir do século IV, depressa se começou a falar de 
torres e campanários ligados às igrejas, com sinos, «sinal feito som», que se converteram rapidamente num elemento muito 
expressivo para assinalar as festas e os ritmos da celebração cristã? 
 

 

 

Ciclo de Cinema Católico – Almada 

O Ciclo de Cinema Católico de Almada irá decorrer entre os dias 2 e 5 de Dezembro no Fórum Romeu 
Correia. Este evento é organizado pela Pastoral Universitária da Diocese de Setúbal (Pólo de Almada) e 
pelo município da cidade. 
As sessões iniciam-se às 21h com a exibição do filme, seguindo-se um debate entre a assistência e os 
especialistas convidados. A entrada é livre e as obras são legendadas em português. 
De acordo com o �otícias de Setúbal, a novidade deste ano é a presença de Liana Marabini, realizadora de 
«Mendel, o jardineiro de Deus» e atual diretora do festival Mirabile Dictu, evento internacional de cinema 
cristão, que se realiza em Roma, e que é patrocinado pela Santa Sé. 

Programa: 
2/12, Quinta-feira: A Ilha, de Pavel Lounguine, comentado pela Prof. ª Maria do Rosário Lupi Bello, da Universidade Aberta. 
3/12, Sexta-feira: Deus tem necessidade dos homens, de Jean Delannoy, comentado pelo padre Rodrigo Mendes, Vice-reitor do 
Seminário de Almada. 
4/12, Sábado: Mendel, o Jardineiro de Deus, de Liana Marabini, comentado por Liana Marabini e pelo Prof. João Aires de Sousa, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa. 
5/12, Domingo: O �ono Dia, de Volker Schlöndorff, comentado pelo Prof. Orlindo Gouveia Pereira, Psiquiatra. 


