
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

 

27 Janeiro 2013 – Ano V/ Nº 17 

 

Viver a Semana da Fé (12 a 20 Janeiro) 
A formação cristã constitui um desafio constante e pertinente para um amadurecimento individual e integral. Todo o cristão é interpelado a 

crescer e a aprofundar cada vez mais e melhor a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana que terminou tivemos a oportunidade e 

o privilégio de usufruir de momentos de formação e oração presididos pelo nosso Pároco Daniel Miguel, cujos temas foram: O Pai – 1º dia, O 

Filho – 2º dia e O Espírito Santo – 3º dia,  que nos deixaram a todos muito mais ricos e esclarecidos e mais “aptos” para a prestação de um 

melhor serviço e vivência em comunidade. 

Compete a cada batizado não se conformar com os conhecimentos adquiridos na sua infância e adolescência, é importante a formação 

constante e um estudo sistemático. É igualmente importante que cada cristão partilhe e divulgue aos outros, estas experiências de felicidade e 

por isso foram vividos momentos de fraterna partilha e comunhão, com a evangelização de rua. Como somos meros instrumentos nas mãos de 

Deus, enquanto um grupo “trabalhava” na rua, outro grupo estava em oração na Igreja junto ao Sacrário. 

Depois de viver esta semana resta-me agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que nos fez a todos fortalecer a nossa Fé e continuarmos 

firmes na nossa caminhada. 
 Noélia Manuel 

 

 

Convocação 

Sábado 2 de Fevereiro - 9h  
Evangelização de rua (Jovens e Escuteiros) 

 
Sábado 2 de Fevereiro - 18h15  

Missa - Festa da Apresentação do Senhor 
 

Domingo 3 de Fevereiro - Setúbal 
Dia Diocesano do Catequista 

 

 

Noite de fados 

 

Sábado 2 de Fevereiro - 20h 

Escola Básica n.º1 - Miratejo  

Inscrições na Secretaria Paroquial 

 
 

Projeto do 7º Volume: Visitar as Pessoas que estão sozinhas 
 

Já andávamos há algum tempo a construir um projeto nosso, que consistia em visitar  as pessoas mais sozinhas da nossa paróquia. Pedimos à D. 

Arménia que nos desse a indicação de alguns nomes e escolhemos a Semana da Fé, no dia 19 de Janeiro, para fazer a nossa primeira visita. 

Combinámos o encontro às  15,30 na Pavilhão da catequese. Depois, nós e as nossas catequistas, Eva e Silvana, partimos à procura da rua. Não 

foi fácil localizar a morada, mas ao fim de várias tentativas, e num verdadeiro trabalho de equipa, acabamos por chegar à rua e ao prédio. 

Tocámos à campainha, mas ninguém abriu a porta e nesse momento ficámos tristes, porque ao fim de  

tanto trabalho... De repente apareceu uma vizinha a quem perguntámos pela senhora em questão e ela 

 deu-nos a triste notícia de que a pessoa que procurávamos tinha falecido há 15 dias.  

Ficámos muito chocadas, mas ainda nos sentimos com mais força para continuarmos com este projeto. 

No próximo sábado, faremos uma nova visita. 
         Marlene Machado (7º Volume) 

 

Dia Diocesano do Catequista terá lugar no próximo dia 3 de Fevereiro no Auditório da Anunciada em Setúbal. O tema deste ano é 

«EU CREIO. NÓS CREMOS. EM QUÊ?! Catecismo da Igreja Católica: caminho seguro para redescobrir a fé em Jesus».  

Será certamente um dia para nos revermos e crescermos na nossa fé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Peregrinação Diocesana a Roma 
 

Decorreu entre 18 a 21 de Janeiro a Peregrinação Diocesana a Roma, onde esteve presente Maria da Costa Cunha, da nossa Paróquia, com quem falámos: 

O que a motivou a fazer esta viagem? 

Já há muito tempo que tinha vontade de ir a Roma, mas não tinha sido possível, até que desta vez surgiu a oportunidade e consegui realizar esse sonho. Tinha 

ido á missa ao Cristo Rei e vi um cartaz que anunciava a Peregrinação. Fiquei imediatamente com vontade de ir, mas havia a indicação de que tinha de me 

inscrever na minha paróquia. Quando falei com o Padre Daniel fui informada que de Miratejo não iria ninguém e portanto eu faria a viagem sozinha. Mas isso 

não me intimidou e  mesmo assim fui, na certeza de que  havia de encontrar outras pessoas, como de facto aconteceu. O meu grupo tinha 43 pessoas e ainda 

havia mais dois grupos. Havia gente de todo o lado: Laranjeiro, Feijó, Cova da Piedade, Sesimbra, Almada, Montijo, Barreiro, eu sei lá! Também foi o Senhor 

Bispo, o Padre Júlio, o Padre Casimiro, e mais outros sacerdotes que não sei a que Paróquia pertenciam. 

O que sentiu? 

Nem sei… extasiada e sem palavras. Tudo o que via era bonito. Nunca esquecerei enquanto for viva. Sinto-me muito feliz por ter feito esta peregrinação. Parecia 

que sentia Deus a falar comigo. A minha vontade era voltar lá todos os anos. Vi a Praça de S. Pedro, a Escadaria da Praça de Espanha, o Panteão, a Fonte 

de  Trevi, o Coliseu…tudo. Havia sempre missa e um dia foi na catedral de Santa Maria Maior. Foi lindo. 

O que mais a impressionou? 

Tudo, mas em especial a  Praça da S Pedro. Estava cheíssima. Chovia muito, apesar de não haver frio, e  

aguardávamos o Santo Padre. Eram mais ou menos 11 h da manhã quando o Papa apareceu à janela, todo  

branquinho… foi uma grande emoção. Abençoou-nos e toda a gente bateu palmas do princípio ao fim. 

 Rezámos com o Papa durante mais de meia hora. Depois ele foi-se embora. 

O que diria á Comunidade? 

Vão a Roma que é tão bonito! Agarrem essa oportunidade coma as duas mãos. Não sabem o que perdem  

se não forem. 

 

Reunião de Pais das crianças que farão o Batismo 
 

No passado sábado, dia 19, estiveram em reunião os pais das crianças que neste ano farão o Batismo. Há dois anos que estes meninos vêm sendo preparados 

para receberem o primeiro dos sacramentos. Mas, como perguntou o Pe. Daniel, “O que levará os pais a pedir o Batismo para os seus filhos?”, a resposta não se 

fez tardar: para os pais, é importante que as crianças se encontrem com Deus e se tornem de facto Seus filhos através do perdão do pecado original. 

Que os pais reconheçam a importância e o privilégio do batismo e o queiram para os seus filhos, não é de estranhar mas, neste caso, foram as próprias crianças 

que o pediram, o que é um sinal revelador. Revelador por um lado de um excelente trabalho catequético e de consciencialização e por outro lado, revelador de 

que existe muito amor em Cristo. Amor, esse, que juntou estes pais e que é perceptível até pelas crianças, desejosas de tomarem parte nele e de verem posto em 

prática o mais célebre ensinamento de Jesus "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." 

Abraço em Cristo 

Leonilde Moreira 

 

Evangelização de Rua 
 

Porque estamos no ano da fé, realizou-se na nossa paróquia a semana da fé. Com três catequeses muito ricas, dadas pelo nosso padre Daniel, que salientou as 3 

partes do Credo e o amor de Deus. Terminada esta catequese, fomos enviados a uma evangelização de rua, anunciando a palavra e o amor de Deus. 

Foi uma experiencia muito gratificante onde contactámos gente de vários quadrantes sociais e religiosos. Em poucas palavras vou partilhar convosco um 

episódio: 

Dirigi-me a um senhor para lhe falar de Deus. Disse-me que não. Agradeci e desloquei-me mais adiante. Passado um bocado o mesmo senhor chamou-me, 

perguntou-me o que queria preparando-se para me dar dinheiro. Ficou muito admirado quando lhe disse que não andávamos a pedir dinheiro, mas sim a 

convidar para que viesse à casa de Deus e de Maria nossa Mãe, para rezar connosco. Olhou para mim e em tom de desabafo contou-me então um pouco da sua 

vida. Por fim disse: “Reze comigo uma Ave Maria que já não me lembro...” Como podeis calcular, isto tocou-me profundamente. Domingo, estava eu já na 

participação da Eucaristia quando vi o tal senhor que me havia prometido comparecer. 

Algum fruto deu esta evangelização. Agradeço e louvo a Deus esta bênção. 

Graça Fernandes 

 

9 e 10 de Fevereiro, em Fátima, no Centro Catequético, decorrerá o 41º Encontro Diocesano de Catequistas.  
O tema deste ano será «Com Cristo, da morte à ressurreição». 

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

