
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

9 Dezembro 2012 – Ano V/ Nº 10 

 

CATEQUESE: PRIMEIRA SEMANA DO ADVENTO 
 

No passado sábado, dia 1 de Dezembro, a catequese esteve toda reunida com o Padre Daniel no para 

assinalar o início do tempo do Advento. Este evento iniciou-se com o acender da vela referente à 1ª semana 

do Advento, e assim será feito em cada semana até ao Natal. Esta vela está numa coroa do Advento que foi 

posta num lugar de destaque para estar visível a todos os que por ali passem. De seguida cantámos um 

cântico de Advento que os catequistas Dany e Andreia Henriques tinham preparado para a ocasião. O Padre 

Daniel deu uma pequena explicação sobre o Advento em que frisou que este é um tempo de espera e 

caminho para Jesus cujo nascimento celebraremos no Natal. A seguir o nosso Pároco abençoou a coroa de 

Advento e rezámos todos juntos o Pai-Nosso, a Ave-Maria, a oração ao Anjo da Guarda e o Glória ao Pai. 

Por fim cada grupo foi para a sua sala de catequese. Que este tempo do Advento seja autêntico caminho que 

nos leve até ao Deus-Menino que se revelou no presépio de Belém a fim de que todos acreditem e sejam 

salvos! “Erguei-vos e levantai a cabeça porque a vossa Libertação está próxima!” (Lc 21,28) 

 

 

 

Catequista José Tiago Avelar 

Convocação 

Terça-feira 11 de Dezembro – 21h 
Reunião da LIAM 

 

Sexta-feira 14 de Dezembro – 21h 
Confissões de Advento 

 

Sábado 15 de Dezembro – 15h 
Festa de Natal da Catequese  

 

Sábado 15 de Dezembro – 21h30 
Concerto - Cantadeiras de Alma Alentejana 

 

Domingo 16 de Dezembro – 15h 
Festa de Natal do Agrupamento CNE  

 

Domingo 16 de Dezembro – 17h 
Oração pelas Missões 

CAMINHEIROS: CONSTRUÇÃO DE UM PRESÉPIO 
 

No passado fim-de-semana 30, 1 e 2 de Dezembro, os caminheiros do nosso Agrupamento, foram acampar para o RAC, onde realizaram uma série de 

atividades sendo uma delas a construção de um presépio para expor na praça de Miratejo, junto ao LIDL. A realização deste projeto foi-nos proposta, 

em tom de desafio pelo Pe. Daniel, e foi de bom agrado que o aceitámos. Para a construção do mesmo, contribuíram todos os membros do Clã, até 

mesmo o próprio Chefe! Uns desenharam, outros cortaram a madeira e outros pintaram. Como era de esperar foi um processo onde houve muita 

entre-ajuda, espírito de grupo e diversão! Como o nosso próprio lema indica, estamos sempre prontos para ‘Servir’ a nossa Paróquia e este foi um dos 

exemplos do nosso serviço. Esperemos que gostem do nosso trabalho, assim tal como nós o gostámos de concretizar!  

 

ENTREGA DA BÍBLIA - 4º CATECISMO 
 

No dia 1 de Dezembro os meninos de 4º catecismo receberam das mãos do 

Senhor Prior a Sagrada Escritura, esse grande tesouro que Jesus nos deixou e 

que nos deve acompanhar para o resto da vida e nos vai ajudar a descobrir 

novos caminhos e os rumos certos. 

 

Clã 17, Infante D. Henrique 

 

Catequista Andreia Henriques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

3.
a
 e 5.

a
 feira: 9h  4.

a
 e 6.

a
 feira: 18h   

Sábado:18h15   Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
 

Morada: Rua das Gémeas, n.
o 
44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
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Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

À ESCUTA: ACAMPAMENTO DOS EXPLORADORES 
 

Nos dias 24 e 25 de Novembro, os exploradores da Paróquia, lançaram-se à Aventura, na Costa da 

Caparica. Apesar do mau tempo, a nossa Expedição manteve-se unida e cheia de vontade de trabalhar para 

alcançar os objetivos. Com esta atividade aprendemos coisas novas que contribuirão para o nosso futuro. O 

tema desta atividade foi “O escuta protege as plantas e os animais” e o lema “A natureza proteger, para 

nada nos deter”. Tratou-se por isso de uma atividade ambiental. Deixamos aqui também um agradecimento 

especial à equipa de animação, que sempre nos apoiou, pois sem eles tudo isto não teria sido possível. 

 

  

 

 

 

Entrada Livre 
Fórum Romeu Correia - Almada 

BANCO ALIMENTAR 
 

Dia 1 e 2 de Dezembro realizou-se as 

campanhas do Banco Alimentar em 

vários lugares do país. No Lidl do 

Miratejo estiveram jovens, adolescentes 

da Catequese e muitos adultos que se 

voluntariaram para ajudar nesta tão 

nobre causa. Para além do voluntariado à 

porta do Lidl, alguns dos nossos jovens 

deslocaram-se ao armazém de Palmela 

para ajudar na separação e embalagem 

dos produtos. A todos os que 

colaboraram fica aqui os nossos 

agradecimentos. Muito obrigado!  
 

Grupo de Jovens Águas Vivas 

Testemunho da Catarina Fonseca: 
 

«Fazer voluntário é uma coisa extraordinária. É algo 

diferente. Eu faço voluntariado há já algum tempo e na 

minha opinião, é algo que nos faz pensar um pouco. 

Pensamos naquelas pessoas que com pouco ficam satisfeitas 

e que podemos ser nós a dar aquele pouco que elas tanto 

necessitam.»  
 

Testemunho da Silvana Savita: 
 

«No fim-de-semana passado ocorreu mais uma vez do 

Banco Alimentar e senti muito orgulho em poder participar 

mais uma vez como voluntária. Como um dos objetivos 

desta instituição é evitar o desperdício de alimentos 

fazendo-os chegar às pessoas que têm fome senti-me como 

que obrigada a contribuir para esta causa.» 

 
 

ENCERRAMENTO DO 118.º CURSILHO DE CRISTANDADE DE HOMENS 
 

Este Cursilho teve início no dia 29 de Novembro, em Palmela, com a participação de 25 cursistas. O 

encerramento foi na nossa Paróquia, em ambiente de festa, com a felicidade estampada nos rostos dos 

novos cursistas e de cerca de duas centenas e meia de cursistas mais antigos que vieram receber e saudar 

os “valentes”. Este foi um dia grande para a nossa Diocese e para o M.C.C. por estes novos cursistas que 

se deixaram transformar e se comprometem a fermentar de Evangelho os seus ambientes. Mas para a 

nossa Paróquia foi um acontecimento que nos deixou entusiasmados e muito unidos, porque já se haviam 

passado treze anos desde o último encerramento de um Cursilho na nossa comunidade. Foi gratificante 

para todos a presença do Senhor Bispo, que encerrou afirmando que um Cursilho é um “milagre” e, 

recordando o João XXIII que disse “A Igreja é o Fontanário da Aldeia a que todos acorrem para saciar a 

sede”, deixou o convite a todos os presentes a serem o fontanário da Igreja de Setúbal, onde jorra a 

esperança e onde todos vêm beber da Água Viva. Que todos juntos vivamos o 4.º dia, percorrendo uma 

caminhada espiritual onde «Cristo e nós, seremos sempre maioria absoluta». DE COLORES! 

         

 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/

