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RESIGNAÇÃO DE BENTO XVI 
 

Na sua última audiência, Santo Padre apresentou a seguinte 

mensagem em português para os peregrinos presentes na praça de São Pedro: 
 

«Queridos irmãos e irmãs, No dia dezanove de Abril de dois mil e cinco, quando abracei o ministério petrino, 

disse ao Senhor: “É um peso grande que colocais aos meus ombros! Mas, se me pedis, confiado na vossa 

palavra, lançarei as redes, seguro de que me guiareis”. E, nestes quase oito anos, sempre senti que, na barca, 

está o Senhor; e sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. Entretanto não 

é só a Deus que quero agradecer neste momento. Um Papa não está sozinho na condução da barca de Pedro, 

embora lhe caiba a primeira responsabilidade; e o Senhor colocou ao meu lado muitas pessoas que me 

ajudaram e sustentaram. Porém, sentindo que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com 

insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o 

bem da Igreja. Dei este passo com plena consciência da sua gravidade e inovação, mas com uma profunda 

serenidade de espírito. Amados peregrinos de língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e a compreensão 

com que acolhestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho da Igreja, na oração e na reflexão, 

com a mesma dedicação ao Senhor e à sua Esposa que vivi até agora e quero viver sempre. Peço que vos 

recordeis de mim diante de Deus e sobretudo que rezeis pelos Cardeais chamados a escolher o novo Sucessor 

do Apóstolo Pedro. Confio-vos ao Senhor, e a todos concedo a Bênção Apostólica”. 

Bento XVI 

 

UM TESTEMUNHO 
 

«Nesta quaresma, devemos  ajudar os pais nas tarefas de casa, rezar em família todos os dias, amar todos os que nos rodeiam, ajudar os colegas a 

desabafar, cantar com alguém, e Deus ficará muito feliz com todos nós. Na nossa caminhada devemos ajudar os outros a encontrar o caminho até 

Deus. É bom termos alguém que nos ama muito e está muito perto de nós.  É Jesus que está nos nossos corações para nos apoiar e ajudar nas 

horas mais difíceis.» 

Tiago Reis 

 

CATEQUESE: FESTA DO PAI NOSSO 
 

No passado sábado 23 de fevereiro, na Missa das 18h15, realizou-se a Festa do Pai Nosso das crianças do 2º 

volume da Catequese. A Eucaristia foi animada por elas e contou com a presença de alguns pais. Foi uma 

bênção pois na hora da oração que o Pai nos ensinou, dirigiram-se ao altar e rezaram virados para o Senhor.  
 

Cármen Gomes 

 
 

Sextas-feiras da Quaresma 

Ceia às 20h15 (sopa e fruta) 

Via Sacra às 21h 

 

Bar da Paróquia:  

Café, chá, bolos… 

Aos Domingos de manhã. 

 

 

Visite o site da Paróquia: www.paroquiamiratejo.weebly.com 

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


 

 

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 
 

Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

 

     Entrevista com o Pereiro           
O nome do Pereiro aparece  ligado à comunidade de Miratejo  desde a construção da Igreja. 
Como é que tudo começou? Conte-nos um pouco do que tem sido essa experiência. 

 

A minha ligação à comunidade começa, não no lançamento da primeira pedra, nessa altura ainda morava no 

bairro do Alfeite, mas sim em 1989, logo após o meu casamento com a Eulália, quando fomos morar para o 

Miratejo. Como moramos numa praceta ali perto, reparámos que as pessoas ao sábado à tarde dirigiam-se à 

Escola Primária nº1. Suspeitámos que talvez fossem à missa. Um dia fomos lá ver e ficámos “agarrados” até 

hoje, já lá vão quase 24 anos. A comunidade católica de Miratejo teve a felicidade de ter uma grande Senhora, a 

Bia Ribeiro, uma pescadora de homens, e eu fui mais um produto do trabalho dela. Em Março de 1994, o 

Senhor através da Bia, convida-me a fazer parte de um Cursilho de Cristandade, o 80º da Diocese de Setúbal,  

 e aí fiz um compromisso com Ele, e não mais parei. Em Fevereiro de 1995 a construção da Igreja encontrava-se completamente parada pelas mais 

variadas razões. O Padre Lino já não sabia bem o que fazer. Um dia convidou-me a mim, ao Zé Cardoso e o Fonseca da Celeste para a Comissão de 

Construção. O Fonseca foi dirigido para o Centro Paroquial pois lá fazia mais falta. Eu e o Cardoso ficámos com a construção da Igreja, e digo a 

todos que não foi nada fácil. A Igreja, com quase tudo por fazer, tinha telhado, paredes e pouco mais. Não era mais que um antro de droga e 

prostituição. Se de início houve alguma desconfiança que fossemos mais uns a aparecer e a desistir, rapidamente essa ideia desapareceu, quando 

começou a ver-se obra feita, esgotos, segurança de portas e janelas, cartório, sacristia, etc. Muitas dores de cabeça para obter dinheiro, muita 

estratégia, planeamento, contactos… Posso dizer que cada pedra, cada porta tem uma história que aqui é impossível contar. O Pe. Zé Pinheiro 

chegou a desafiar-me a escrever um livro sobre a construção. Talvez um dia. Neste trabalho nunca nos sentimos desamparados, sentíamos que 

tínhamos a força do Espírito Santo e a união dos irmãos e irmãs da comunidade até à Sagração da Igreja em Dezembro de 1997. 
 

É também um dirigente no Agrupamento 699 e pai de um escuteiro Noviço a Dirigente. Fale-nos deste percurso. 
 

Após a Construção da Igreja, alguns ainda me desafiaram para a construção de um centro paroquial no terreno frontal à Igreja, mas não me senti 

vocacionado para aí. O Agrupamento de Escuteiros apesar de ter sido fundado em Maio de 1983, em Maio de 1998 sofre uma viragem de 180º com a 

entrada da Júlia para Chefe de Agrupamento. Um Chefe de Agrupamento, como qualquer líder, necessita de uma equipa para colocar em prática as 

suas ideias. Em Julho de 1998, já havia um ano que o Emanuel tinha entrado para os escuteiros e a Júlia convidou-me para ir trabalhar com ela, 

desafio que aceitei de imediato, com ideias no horizonte para concretizar. Em Setembro desse ano entrei, a Eulália quis também entrar, e convidou a 

Ana Andrade. Passámos a ser uma equipa sem experiência mas com muita vontade de trabalhar. Levámos o Agrupamento mais além, organizámo-

nos, formámo-nos, estabelecemos objectivos e colocámo-los em prática. Muita dor de cabeça, mas igualmente muito sucessos que daí advieram: o 

bom funcionamento de hoje é o produto desse trabalho, sem dúvida. 
 

Como tem sido fazer parte do CPM - Centro de Preparação para o Matrimónio? Que mensagem costuma deixar aos noivos? 
 

Outro trabalho que apareceu no final da construção da Igreja, já lá vão quase 16 anos. São muitos os jovens casais que nos passarão pelas mãos, de 

toda a Vigararia do Seixal. Costumo dizer que cada CPM é um CPM diferente e ali encontram-se “diamantes” por lapidar. É pena ser impossível 

chegar-se todo lado. Entram quase obrigados e ao fim de 4 sessões a maioria quer mais, alguns integram hoje as equipas. As histórias são mais que 

muitas, no final a sensação do dever cumprido e a certeza de que mostrámos uma imagem diferente da Igreja, da que tinham inicialmente. 
 

A Família Pereiro é uma referência quer pelo trabalho desenvolvido quer pelo testemunho de vida cristã que dá. Deixe um 
desafio às famílias da  nossa comunidade. 
 

Temos que trabalhar sem procurar descanso e com responsabilidade focados em Cristo e nos irmãos. A caminhada é de curta duração: temos que 

“depositar” no Banco de Cristo. No final, sem dúvida, Ele ir-nos-á pedir contas. 
 

O que é que ainda falta fazer na nossa Paróquia? 
 

O que falta fazer na nossa Paróquia é o que está neste momento a ser feito, é continuar a construir a Igreja que somos todos nós, e isto sem dúvida 

está a acontecer O Senhor escolhe os trabalhadores para a sua vinha conforme as necessidades. Tenho visto isso em todos os sacerdotes que aqui 

passaram, cada um com os seus carismas. Não posso deixar de agradecer a todos, pelo trabalho que realizaram. Hoje temos a felicidade de ter o 

Padre Daniel, novo sim, mas “sabe onde está e para onde quer ir”.  Tem em mãos o trabalho de construção da Igreja Viva, a mais importante de 

todas as obras. 

 
Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
    

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

