
                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

16 Dezembro 2012 – Ano V/ Nº 11 

 
 

D. Gilberto publica Nota Pastoral em Dia da Diocese: 
 

Semear a esperança em tempo de crise 
 

     Caros diocesanos, 

     A grande e definitiva esperança dos cristãos é o encontro face a face, com o Senhor. Um dia, que só Deus 

conhece, o encontro pleno com o Pai realizar-se-á. Então, o seu coração transbordará de vida, de paz e de alegria 

para sempre. A vida dos baptizados é caminho para Deus a Quem esperamos tão ansiosamente que nem todas 

as alegrias do mundo nos satisfazem nem todas as dores do mundo nos desesperam. 

      Enquanto aguarda o seu Senhor, com a esperança que Deus infundiu em seu coração, que faz o cristão? Cruza os braços, deixando passar o 

tempo, indiferente ao que acontece à sua volta? De modo algum! A certeza e o desejo do Céu não podem afastar o cristão da partilha das alegrias, 

das dores e das esperanças dos seus irmãos com ou sem fé. Pelo contrário, iluminam-no e fortalecem-no na busca de respostas capazes de satisfazer 

o coração de quem sofre e espera. 

     Neste tempo de crise, como vosso bispo sinto, pois, o dever de vos convidar a viver na certeza e no desejo da vinda do Senhor Jesus. Vinda 

anunciada e preparada pela santidade da Imaculada Conceição, pela esperança do Advento e pelo Natal de Jesus. Vinda manifestada na ordenação 

de quatro irmãos e em muitos gestos de paz, de partilha, de perdão e de amor que dia a dia acontecem. 

     Mas, a contemplação da vinda de Jesus, Senhor da verdade, da justiça, do amor e da paz, impele-me igualmente a convidar-vos a preparar e 

apressar a vinda salvadora de Deus, oferecendo a nossos irmãos sinais e sementes da esperança de Deus em ordem a uma cidade terrestre edificada 

no amor, na justiça, na verdade, na liberdade e na paz. Impelidos pela esperança, procuraremos que ela cresça no coração dos irmãos.  

     A esperança crescerá, se cada um de nós, aceitar o apelo evangélico da partilha fraterna dos bens, procurando o essencial e renunciando a 

práticas consumistas; e se se fizer próximo e não apenas vizinho – como Jesus ensina na parábola do Bom samaritano – de quem sofre o 

desemprego, a solidão, a doença, a falta da fé, a carência alimentar ou alguma exclusão. 

     A esperança crescerá se ajudarmos os governantes a tomar medidas ricas de sabedoria e a ter em conta a equidade nos sacrifícios pedidos, a 

atenção a cada pessoa sobretudo aos mais pobres e uma profunda preocupação pelo bem comum. A esperança crescerá se governantes, partidos, 

sindicatos e confederações, cada um com a sua visão da situação, dialogarem de verdade na busca duma sociedade justa, fraterna, verdadeira e 

solidária. A esperança crescerá se os desempregados partilharem algum tempo livre e competências como voluntários; se encontrarem, 

temporariamente, novas formas de organização do seu estilo de vida. 

     A esperança crescerá se as instituições de solidariedade puderem contar connosco; se, entre si, procurarem respostas para a crise; se envolverem 

mais os serviços públicos na edificação da sociedade de modo que os pobres deixem a valeta da estrada da vida para serem actores e centro da 

comunidade. A esperança crescerá se cada um de nós descobrir, nas trevas da crise, pequenas luzes de esperança, vindas do Crucificado-

Ressuscitado, a indicar que, com Jesus, venceremos o mal e a própria morte. A esperança crescerá se pedirmos ao Pai Celeste, que nos dê fé viva, 

esperança forte e caridade activa e nos faça testemunhas credíveis da cidade que esperamos, em Cristo nosso Senhor. 

     Sobre todos, e com o auxílio da Imaculada, invoco a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 
 

+ Gilberto, Bispo de Setúbal 

 

Uma experiência para a vida 
 

No passado domingo dia 9 de Dezembro, os Exploradores da nossa Paróquia, tiveram 

uma experiência que prometem não esquecer. Estes nossos jovens, acompanhados 

pelos Ministros Extraordinários da Comunhão, foram levar o Corpo de Cristo aos 

nossos irmãos que estão doentes. Eles observaram com atenção os problemas de cada 

uma das pessoas que visitaram e chegaram à conclusão de que nem tudo é tão simples 

como parece. Estes escuteiros ficaram a conhecer as dificuldades por que muita gente 

passa, de tal ponto de muitas vezes nem terem a possibilidade de sair de casa para ir 

celebrar a Eucaristia com o resto da comunidade. 
 Sempre Alerta Para Servir 

 

Convocação 

 

Sexta-feira 21 de Dezembro – 18h 
Missa de Natal do Centro Paroquial 

 
Sábado 22 de Dezembro – 15h 
Festa de Natal das Comunidades 

no Mercado Municipal de Miratejo 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

Escola da Fé 
 

Em Outubro de 2011 fui convidada pelo Padre José Pinheiro para frequentar a Escola da Fé. A Escola da 

Fé é uma formação para aprofundarmos o conhecimento da nossa Fé. É um momento de reflexão e de 

estudo ao longo de três anos que foi criado na Diocese de Setúbal a nível de cada Vigararia. Na nossa 

Vigararia do Seixal, reunimo-nos no Seminário Scalabrini, na Amora, todas as Sextas-feiras pelas 21h. 

Da nossa Paróquia, participam 4 paroquianos pelo terceiro ano. Os formadores são os Padres das 

Paróquias da Vigararia, mas também leigos formados em teologia. Alguns desses formadores foram o 

Padre José Pinheiro, o Padre Casimiro e a Dra. Dulce Maravilha. Como este ano é o Ano da Fé, em que 

o Papa Bento XVI pretende levar a Igreja a assinalar o  
 

Concílio Vaticano II, então na Escola da Fé estamos a aprofundar o que é um Concílio e como é realizado. A Igreja realizou periodicamente grandes 

encontros reunindo assim os Bispos de todo o mundo. Um Concílio ecuménico tem como objetivo discutir, deliberar e promulgar textos fundamentais 

da Igreja Católica. Temos também estudado alguns documentos do Concílio, como a Gaudium et Spes e a Lumen Gentium. 

 
Ana Remédios 

Acampamentos de Secção - Pioneiros e Caminheiros 
 

Nos passados dia 30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro os Pioneiros e Caminheiros do nosso agrupamento realizaram mais 

um acampamento que se iniciou com um raid que partiu da sede com destino ao forte da Raposa - 6ª Bataria na Fonte da 

Telha, um quartel militar abandonado, utilizado habitualmente por muitos escuteiros para as suas actividades. Na sexta à 

noite a temperatura estava baixa mas não foi impedimento para que os nossos escuteiros ficassem em casa e em cerca de 

2h chegaram ao seu destino, com a mochila às costas e cheios de motivação. 

Montaram o campo e prepararam tudo para um fim-de-semana de animação, trabalho e convívio. No sábado de manhã, 

após a habitual alvorada, pequeno-almoço e tudo mais, os Caminheiros dedicaram-se a construir o presépio que a nossa  

 

Emanuel Pereiro 

 

8 de Dezembro: Ordenações  
 

A Igreja diocesana conta com mais um sacerdote: o Padre 

Quintino Manuel Trinchete, e três diáconos: o Diácono José 

João Costa Reis (diácono permanente), o Diácono João Luís 

Nabais Dias e o Diácono Rui Miguel Gomes Simão (a 

caminho do presbiterado). Foram ordenados no passado dia 

8 de Dezembro, Solenidade de Nossa Senhora da 

Conceição.  

Nesse mesmo dia, à noite, foi apresentado no Seminário de 

Almada um novo livro de Dom Manuel Martins, intitulado: 

«Posso entrar?», que recolhe uma série de artigos publicados 

no Jornal Notícias de Setúbal. Pode adquirir o livro na 

Secretaria Paroquial. 

Alfredo Lencastre 

Agrupamento: Missa da Padroeira 
 

O nosso Agrupamento esteve em festa no passado dia 8 de 

Dezembro, tendo celebrado festivamente a sua Padroeira, 

Nossa Senhora da Conceição. Os escuteiros animaram a 

Missa das 10h30 e no fim homenagearam a antiga Chefe 

de Agrupamento com a atribuição da Medalha de 

Agradecimento de Primeira Classe – Ouro. A Chefe Júlia 

agradeceu muito emocionada a honra que lhe concediam, 

relembrando o quanto o CNE era importante para a 

formação dos nossos jovens.  

Após a Missa, seguiu-se um almoço de confraternização na 

Escola Primária José Afonso. Parabéns à Comissão de Pais 

pela excelente feijoada que nos preparou! 

Alberto Coelho  

paróquia irá expor na praça de Miratejo, enquanto que os Pioneiros prepararam as suas peças de Natal. À noite os Pioneiros realizaram um debate 

sobre alguns Pioneiros Santos, como S. João de Brito, Santa Catarina de Sena, Santa Isabel de Portugal, entre outros. Finalmente, mas não menos 

importante, no Domingo logo de manhã, toda a gente arrumou o campo e partiu para participar na Eucaristia Dominical, presidida pelo nosso 

Pároco. Foi um fim-de-semana produtivo e cheio de actividades que permitiram enriquecer e firmar alguns aspectos importantes para o Escutismo. 

Não esquecer: Confessar-se antes do Natal 
 

O Prior atende diariamente  
em confissão após cada Missa. 

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

