
                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

23 Dezembro 2012 – Ano V/ Nº 12 

 

Dia 24: Confissões das 10h às 13h 
 

Missa do Galo às 24h 
 

Dia 25: Missa de Natal às 10h30 e 19h 
 
 

 Festa de Natal da Catequesei 
 

Perto de chegarmos ao dia do nascimento de Jesus, num tempo de Advento, na preparação para O deixarmos 

entrar em nossas casa e no nosso coração, as crianças e jovens da catequese realizaram a sua festinha de 

Natal. Na Igreja com presença do nosso Pároco e com as famílias das crianças, estas presentearam os pais e a 

Paróquia com um momento musical muito divertido, e até os pais foram levados a cantarem para elas. Foi 

muito boa esta partilha. Houve também o concurso de presépios este ano com menos participantes, mas foi 

bom aqueles que participaram. Obrigada às famílias por terem colaborado. Parabéns a todos, à Adriana e ao 

Daniel que obtiveram o 1º e 2º prémio. A catequese deseja a toda a comunidade um Natal cheio de 

esperança. Retomaremos as nossas atividades a 5 de Janeiro 2013. 

 

 

Leonilde Moreira 

 À Escutai  

 

No passado dia 16 de Dezembro, o nosso Agrupamento de escuteiros realizou, como já vem sendo tradição antiga, a sua festa de Natal! Este ano 

houve muitas novidades, a começar pelo local da festa que foi o Pavilhão polivalente da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima na Cova da 

Piedade, que se situa por baixo desta bonita Igreja.  

Desta vez, o custo de entrada na festa foi um bem alimentar para ajudar todos aqueles que este Natal não têm possibilidades económicas de o 

celebrar. Todos os bens recolhidos foram entregues ao grupo sócio-caritativo da nossa paróquia. A festa iniciou-se às 15 horas com uma palavra de 

ânimo e de boas festas do nosso Pároco, e, em seguida contou com a animação dos Caminheiros, que este ano abordaram o tema do "Natal em 

família" enriquecendo aquela que foi uma tarde muito animada, pois além disso, cada secção apresentou as suas peças cómicas e sérias. As cómicas 

foram sem dúvida nenhuma mais um motivo para animar a tarde de todos os que foram assistir e participar e arrancar umas belas gargalhadas, e 

as sérias serviram para refletir mais um pouco acerca do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A comissão de pais, como também é hábito 

contribuiu com o apoio ao bar que permitiu a todos confortar o estômago para conseguirem estar até ao fim! Houve também momentos de 

nostalgia ao passarem fotos de atividades antigas onde os escuteiros se viram a si próprios quando eram muito mais novos, e houve tempo até para 

um jogo com direito a prémios que foi bastante renhido. Terminada a Festa o Agrupamento saudou os pais e a paróquia com o seu hino e com 

votos de um Santo Natal e um Próspero Ano Novo! Até para o ano se Deus quiser! 

 
 

Emanuel Pereiro 

 

Peregrinos 
 

16 de Dezembro: 

Mircia Garcia  

recebeu o Baptismo 

  

Cármen Gomes 

 Bênção das imagens do Menino Jesusi 
 

No passado sábado, dia 15 de dezembro, depois da festa com as crianças da catequese, e como vem sendo hábito 

todos os anos, aconteceu também a Bênção das imagens do Menino Jesus, antes do Sr. Padre dar a bênção final 

na Eucaristia das 18h15. As crianças e os adultos ficaram em frente ao altar, cada um com o seu Menino, 

seguindo-se uma bonita oração feita pelo nosso Prior. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mensagem de Natal de Dom Gilberto:r 
 

NATAL de JESUS CRISTO 
 
Jesus no presépio 

é o Salvador, prometido por Deus. 

Celebrar o Natal 

é acolhê-Lo de coração escancarado 

e é oferecê-Lo com gestos de esperança 

aos que vivem sem esperança. 

Jesus no presépio 

é Deus feito homem, a ligar Céu, Terra e toda a criação, 

libertando o homem da solidão do pecado. 

Celebrar o Natal 

é acolhê-Lo na oração 

e é tornar-se instrumento de comunhão  

na Igreja, na família e no mundo.  

Jesus no presépio 

é Deus connosco: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Celebrar o Natal 

é reconhecê-Lo, na fé, 

como Deus feito homem, sem deixar de ser Deus, 

e é anunciá-Lo como tesouro único,  

com novo ardor e com novos métodos. 

Neste Natal, antes da Ceia da fé, da esperança,  

do amor e da Festa, 

vamos recitar o credo da fé da Igreja 

e convidar Cristo, presente em alguém em solidão,  

para a nossa mesa 

e /ou privar-nos de alguma coisa para partilhar 

com uma instituição particular de solidariedade social? 

 

SANTO NATAL 2012. 

 

+ Gilberto, Bispo de Setúbal 

 

 

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     

 Advento no Centro Paroquialu 
 

Estamos no tempo do Advento e na nossa instituição viveu com 

intensidade este de reflexão e união. Todas as quartas-feiras de cada 

semana reunimos todas as crianças juntamente com todo o pessoal, 

sempre com a presença do Sr. Padre Daniel para acendermos uma vela 

da coroa do Advento e rezarmos uma oração. Foi um momento de 

união e partilha com todos aqueles que fazem esta casa, lembrando a 

chegada de Jesus. Por outro lado, todas as crianças foram à Igreja, em 

pequenos grupos, para verem o presépio e darem um beijinho a Nossa 

Senhora. 

Durante este tempo, também propusemos às nossas crianças uma 

Semana Natalícia, com actividades a pensar nelas, em que lhes 

proporcionámos um lanche/convívio com todos. Foi um cheirinho de 

Natal... Não ficando por aqui, fizemos também uma pequena 

dramatização "O Natal da Avozinha" realizada por várias funcionárias e 

crianças. Foi muito ser divertido! 

Durante todo este Advento, as famílias também em que participaram 

nas actividades a que nos propusemos, sempre com o objectivo de 

partilha e de solidariedade. Para culminar este tempo, realizámos na 

Sexta-feira 21 de Dezembro a Missa de Natal, com os pais e com todo o 

pessoal da Instituição, para que todos juntos possamos receber a Boa 

Nova: o nascimento do Salvador. Desejamos a todos um Santo Natal! 
 

A Coordenadora Pedagógica: Sónia Almeida 

 Concerto de Natali 
 

No passado dia 15 de Dezembro, vieram atuar quatro grupos de cantares Natalícios à Igreja: 

          Grupo das Cantadeiras de Alma Alentejana (Cova da Piedade) / Almada; 

          Grupo da Voz do Alentejo (Quinta do Conde) / (Sesimbra); 

          Grupo Coral Feminino «Mondadeiras de Santa Cruz» (Almodôvar / Beja); 

          Grupo ACAB «Danças e Cantares de Mangualde» (Beira). 

Foi muito interessante porque cada grupo tinha vários cantares e vestuários de sua região. 

Todos gostámos muito e algumas músicas que cantaram ainda estão na nossa memória. 

 Filipe Remédios 

http://www.diocese-setubal.pt/site/index.php?name=News&file=article&sid=2314
http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/

