
                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

13 Janeiro 2013 – Ano V/ Nº 15 

 

 

SEMANA PAROQUIAL DA FÉ 
 

- Programa - 

12 de Janeiro - Missa das 18h15 
Abertura da Semana da Fé 

O Senhor Bispo preside aos Crismas 
 

Formação e Oração 
 

15 de Janeiro    «Creio em Deus Pai»   (21h) 
16 de Janeiro    «Creio em Jesus Cristo» (21h) 
17 de Janeiro    «Creio no Espírito Santo»  (21h) 
 

Oração e Evangelização 
 

18 de Janeiro    Mensagem de Fátima 
19 de Janeiro    Escuteiros, Grupo de Jovens, RCC 
20 de Janeiro    Cursilhos de Cristandade 

 

 

 

Decorre de 12 a 20 de Janeiro a Semana da Fé na nossa Paróquia. Por essa razão deixamos 

algumas perguntas e respostas que certamente nos irão ajudar a aprofundar a Fé. 
 

Que significa para o homem crer em Deus? Significa aderir ao próprio Deus, 

entregando-se a Ele e dando assentimento a todas as verdades por Ele reveladas, porque Deus 

é a verdade. Significa crer num só Deus em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.  

 

Sexta-feira 18 de Janeiro - 21h 
Agrupamento: Conselho de Pais 

 

Sábado18 de Janeiro - 21h 
Reunião de Pais das Crianças a Baptizar 

 

Porque não há contradições entre a fé e a ciência? Embora a fé supere a razão, não poderá nunca existir contradição entre a fé e a 

ciência porque ambas têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem seja a luz da razão seja a luz da fé. 

 
Porque é que a fé é um acto pessoal e ao mesmo tempo eclesial? A fé é um acto pessoal, enquanto resposta livre do homem a Deus 

que se revela. Mas é ao mesmo tempo um acto eclesial, que se exprime na confissão: «Nós cremos». De facto, é a Igreja que crê: deste modo, ela, 

com a graça do Espírito Santo, precede, gera e nutre a fé do indivíduo. Por isso a Igreja é Mãe e Mestra. Nesse sentido, dizia São Cipriano: «Não 

pode ter a Deus por Pai quem não tem a Igreja por Mãe». 

 
Porque é que as fórmulas da fé são importantes? As fórmulas da fé são importantes porque permitem 

exprimir, assimilar, celebrar e partilhar, juntamente com outros, as verdades da fé, utilizando uma linguagem comum.  

 
De que maneira a fé da Igreja é uma só? A Igreja, embora formada por pessoas de diferentes línguas, 

culturas e ritos, professa, unânime e a uma só voz, a única fé, recebida dum só Senhor e transmitida pela única 

Tradição Apostólica. Professa um só Deus – Pai, Filho e Espírito Santo – e manifesta uma única via de salvação. 

Portanto, nós acreditamos, num só coração e numa só alma, tudo o que está contido na Palavra de Deus, transmitida 

ou escrita, e nos é proposto pela Igreja como divinamente revelado. 
 

Perguntas e respostas no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica 

 

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
 

Decorreu a 5 de Janeiro a Reunião do Conselho 
Pastoral Paroquial, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
 
  1. Oração Inicial 

  2. Leitura e aprovação da acta anterior 

  3. Avaliação de cada grupo/movimento 

  4. Sacramento da Confirmação (12 de Janeiro) 

  5. Semana Paroquial da Fé 

  6. Noite de Fados (2 de Fevereiro) 

  7. Passeio Paroquial a Évora (25 de Abril) 

  8. Construção do Confessionário na Igreja 

  9. Peregrinação a Roma: auscultação do conselho 

  10. Oração final 

 
Foi feito um ponto de situação das ações 
desenvolvidas e o alinhamento das que irão decorrer 
no próximo ano. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 Formação Diocesana de Leitoresi 

A um apelo feito pelo Padre Daniel numa reunião, alguns membros da nossa comunidade, 

acolheu com entusiasmo ao convite para participar num Curso Diocesano de Leitores. 

Proclamar a Palavra de Deus, como diz Sto. Ambrósio «Quando lemos na Missa é ouvirmo-

lo a ELE». O curso foi-nos dado pelos Senhores Padres, Rui Rosmaninho, Daniel 

Nascimento e Casimiro Henriques e culminou com a entrega de um Diploma na celebração 

da Eucaristia no dia 6, dia da EPIFANIA DO SENHOR presidida pelo Reverendíssimo 

Senhor Bispo de Setúbal, Dom Gilberto na Sé Catedral. Foi uma experiência gratificante o 

intercâmbio com leitores de outras paróquias. 

Otília, Selene, Fernanda, Elsa e Júlia 

 

 Centro Paroquial visita a Escola José Afonsoi 

No passado dia 4 de Janeiro comemorou-se o Dia de Reis no Centro Paroquial, em que todas as 

crianças tinham coroas enfeitadas por elas. Conjuntamente com a Escola Básica José Afonso fazemos 

uma parceria em que realizamos atividades e participamos mutuamente nas mesmas, desta forma neste 

dia a escola estava à nossa espera com um lanchinho e as nossas crianças retribuíram com o cantar das 

Janeiras e um cartão de oferta como agradecimento do convite que foi feito. Devo dizer que foi bastante 

bom, porque para além do convívio foi o partilhar de saudade das crianças que já pertenceram à nossa 

Instituição, e connosco foram crescendo. Para além da visita feita em todos os sectores também 

desejámos um Bom Ano Novo. Também desejo um Bom Ano 2013 para todos vós! Um Bem-haja. 
 

A Coordenadora Pedagógica: Sónia Almeida 

 Curso Geral de Catequistasi 
 

Este é o meu segundo ano no curso. Tem sido muito bom aprofundar o que já sabemos, e também termos a oportunidade de se colocarem dúvidas 

e daí aprendermos mais ainda. O que este curso nos dá é uma mais-valia no aprofundar da Fé e sobre Deus e quem foi realmente Cristo. Junto 

com outros catequistas aprendemos realidades diferentes de dar catequese e métodos diferentes, que são uma mais-valia. O que deixo nesta 

mensagem, é para quem não pode ainda fazer, pense bem no assunto e organize a sua vida a fim de poder fazer este curso e compreender o que 

aqui digo. Paz e Bem. 

Nini 

 

 À Escuta: Vamos cantar as Janeirasi 

Nos passados dias 5 e 6 de Janeiro o nosso agrupamento cumpriu mais uma vez a tradição e andou 

pelas ruas de Miratejo e Laranjeiro onde cantou com muita alegria e animação as Janeiras. Iniciaram a 

sua pequena atuação no sábado à porta da nossa igreja, no fim da Eucaristia das 18.15.Muitos 

paroquianos contribuíram com alguma coisa para auxiliar o agrupamento na realização das suas 

atividades! Domingo de manhã os nossos jovens levantaram-se cedo e lá partiram todos pelas ruas a 

cantar e a alegrar as pessoas por quem passavam! Terminaram mais uma vez à porta da igreja, no 

final da missa dominical e ainda houve tempo para alegrar o dia dos idosos no lar onde funcionou em 

tempos a GNR. Os idosos que ali vivem gostaram imenso de nos receber e ficaram encantados com a 

juventude e animação dos nossos pequenos Lobitos! Um bem-haja a todos e queira Deus que para o 

ano nos façam o mesmo favor e que nós estejamos cá todos para cantar para vós!  

Emanuel Pereiro 

 

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

