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Quarta-feira de Cinzas  

Missa às 21h 

Dia de jejum e abstinência 

 NOITE DE FADOSi 
 

Cumpriu-se mais uma atividade da nossa comunidade, a tradicional noite de fados, que, pelo décimo primeiro ano se realizou na Escola Básica 

N.º1 de Miratejo. Foi uma noite de festa e de alegria, revivendo o fado, que não é apenas a canção de Portugal, mas que a UNESCO reconheceu 

como Património Imaterial da Humanidade. É o momento de felicitarmos todos os que mais direta ou indiretamente estiveram envolvidos na 

preparação deste evento, porque sem o envolvimento da comunidade que ofereceu os doces e os produtos necessários para os petiscos, 

salientando a preciosa ajuda e colaboração dos jovens escuteiros, as senhoras na cozinha e o controle das entradas, não seria possível o sucesso 

desta noite. Queremos reconhecer e agradecer o apoio da Casa do Povo de Corroios, na representação do Sr. Rodrigues que, desde o início se 

disponibilizou para organizar o espetáculo, com dois excelentes guitarristas e um extraordinário grupo de fadistas, e também á Junta de Freguesia 

de Corroios que se juntou a nós para que a Noite de Fados fosse um sucesso, organizando toda a parte sonora. Assim, a Noite de Fados não só 

contribuiu para o engrandecimento do convívio entre membros da nossa comunidade e comunidades vizinhas como também o envolvimento 

entre a Igreja e a vida social. Certamente muito mais havia a dizer e foi pena muitos mais não terem assistido ao belo 

espetáculo.                                                                                         

 

Sextas-feiras da Quaresma 

Ceia às 20h15 (sopa e fruta) 

Via Sacra às 21h 

 QUARTA-FEIRA DE CINZAS: INÍCIO DA QUARESMAI 
 

Na Quarta-feira de Cinzas inicia-se um novo tempo litúrgico e uma nova caminhada espiritual que visa preparar-nos dignamente para vivermos o 

Mistério Pascal, quer dizer, a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor Jesus. Este tempo caracteriza-se por uma palavra: "Convertei-vos". Este 

imperativo é proposto aos fiéis mediante o rito da imposição das cinzas, o qual, com as palavras "Arrepende-te e acredita no Evangelho" e com a 

expressão "Lembra-te que és pó da terra e à terra hás-de voltar", convida a todos a refletir sobre o dever da conversão, recordando a caducidade e 

fragilidade da vida humana, sempre sujeita à morte. O rito da imposição das cinzas eleva a nossa mente às realidades eternas que não passam 

jamais: Deus, princípio e fim, alfa e ómega de nossa existência. Na Igreja primitiva, a Quaresma começava seis semanas (42 dias) antes da Páscoa. 

Isto só dava por resultado 36 dias de jejum, já que se excluíam os Domingos, que por celebrarem a Ressurreição de Jesus não eram dias de 

penitência. No século VII foram acrescentados quatro dias antes do primeiro Domingo da Quaresma estabelecendo os quarenta dias de jejum, à 

semelhança do tempo que Jesus passou no deserto. Por isso a Quaresma começa com a Quarta-feira de Cinzas. 

São Cardoso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 DIA DIOCESANO DO CATEQUISTAI 
 

Dez catequistas da paróquia estiveram este Domingo 3 de Fevereiro 

no Auditório da Anunciada em Setúbal para juntamente com outros 

catequistas da diocese comemorarem o Dia Diocesano do Catequista. 

Em tempo de Ano da Fé, o encontro deste ano teve como tema: EU 

CREIO. NÓS CREMOS. EM QUÊ?! Os catequistas foram convidados 

a refletir sobre o tema proposto e a necessidade de oração, tendo como 

principal instrumento de trabalho o Catecismo da Igreja Católica. É a 

partir do Catecismo que encontramos o caminho para Jesus e 

aprofundamos a nossa fé, a qual só tem sentido vivida por cada um no 

seu dia-a-dia. O encerramento foi feito pelo nosso Bispo D. Gilberto 

que presidiu à Eucaristia e pediu para rezarmos pelas vocações. Por 

último D. Gilberto enviou um beijo da parte dele aos pais das crianças 

da catequese e a todas as crianças, dizendo a todas, que Jesus as ama 

muito. 

 

 

         Boa viagem Gonçalo!! 
 

O catequista Gonçalo iniciou esta semana uma nova etapa da sua vida! Ele viajou para a Bélgica e lá espera arranjar 

trabalho. A sua despedida aconteceu no Domingo passado após a Eucaristia das 19h. Muito emocionado, o Gonçalo pediu 

desculpa por não ter conseguido despedir-se de toda a gente e prometeu visitar-nos sempre que puder. Também disse que 

estará sempre grato à nossa paróquia pois foi aqui que sempre fez a sua caminhada de Fé. Sempre que puderes manda-nos 

as novidades da Bélgica, conta-nos como se vive a Fé por esses lados e reza por nós! Nós aqui, rezamos por ti, para que 

 

 EQUIPAS DE NOSSA SENHORAI 
 

Na Missa de Sábado passado recebemos a visita de vários casais da Diocese que pertencem às Equipas de 

Nossa Senhora, e que nos vieram apresentar este movimento. As Equipas de Nossa Senhora são um 

movimento de espiritualidade conjugal cujo objectivo é ajudar os casais a viver plenamente o seu 

sacramento do Matrimónio, anunciando ao mundo os valores do casamento cristão pela palavra e pelo  

testemunho de vida. São uma escola de formação para casais cristãos unidos pelo sacramento do Matrimónio. Apesar de não ser um movimento 

mariano, as Equipas recebem o nome de Maria, colocando-se sob sua protecção. As Equipas de Nossa Senhora oferecem meios concretos para ajudar 

os casais a alimentar o amor conjugal e a prosseguir no seu caminho de conversão. Os casais, conscientes das suas próprias fraquezas e das 

dificuldades que encontram, decidem formar equipa e constituir uma comunidade de fé para percorrerem juntos um caminho de conversão, apoiando-

se uns nos outros. As equipas são constituídas por um número indicativo de 5 a 7 casais e um sacerdote, designado Conselheiro Espiritual. Reúnem-se 

mensalmente num encontro de oração, partilha e estudo de um tema de formação cristã, para se entreajudarem numa caminhada com Cristo. 

Tiago Avelar 

 

O Grupo-Sócio Caritativo necessita de leite, açúcar  

e arroz para distribuir aos mais carenciados. 

Contamos com a sua ajuda! Obrigado. 

esta nova etapa da tua vida seja coroada de sucesso. Nunca te esqueças de caminhar com Jesus e Maria, com a Igreja e sempre na Fé, na Esperança e 

na Caridade! Cá te esperamos sempre de braços quando nos vieres visitar! Aqui, connosco, estás em casa! Abraço grande em Cristo! 

Cármen Nevoa e Ana Clara 
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