
                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

17 Março 2013 – Ano V/ Nº 24 

 

HABEMUS PAPAM: As primeiras palavras do Papa Francisco 
 

«Irmãos e irmãs, boa-noite! 

Vós sabeis que o dever do Conclave era dar um Bispo a Roma. Parece que os meus irmãos Cardeais tenham 

ido buscá-lo quase ao fim do mundo… Eis-me aqui! Agradeço-vos o acolhimento: a comunidade diocesana de 

Roma tem o seu Bispo. Obrigado! E, antes de mais nada, quero fazer uma oração pelo nosso Bispo emérito 

Bento XVI. Rezemos todos juntos por ele, para que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o guarde. E agora 

iniciamos este caminho, Bispo e povo... este caminho da Igreja de Roma, que é aquela que preside a todas as 

Igrejas na caridade. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre uns 

pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande fraternidade. Espero que este caminho 

de Igreja, que hoje começamos e no qual me ajudará o meu Cardeal Vigário, aqui presente, seja frutuoso para 

a evangelização desta cidade tão bela!E agora quero dar a Bênção, mas antes… antes, peço-vos um favor:  

antes de o Bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe a mim; é a oração do povo, pedindo a Bênção para o seu 

Bispo. Façamos em silêncio esta oração vossa por mim. Agora dar-vos-ei a Bênção, a vós e a todo o mundo, a todos os homens e mulheres de boa 

vontade. Irmãos e irmãs, tenho de vos deixar. Muito obrigado pelo acolhimento! Rezai por mim e até breve! Ver-nos-emos em breve: amanhã 

quero ir rezar aos pés de Nossa Senhora, para que guarde Roma inteira. Boa noite e bom descanso!» 

 

 

VISITA PASCAL 
 

Na tarde  
 

do Domingo de Páscoa 
 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

 

TERÇA-FEIRA 19 DE MARÇO - MISSA ÀS 21H 
 

Solenidade de São José - Dia do Pai 
 

Início de Pontificado do Papa Francisco 
 

Não há Missa de manhã 

RETIRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS: Testemunhos 
 

José Tiago Avelar: «Decorreu no dia 9 de Março e foi um dia muito bem passado na casa de 

oração de Santa Rafaela Maria em Palmela! Gostei muito deste retiro que foi orientado pelo Padre 

Francisco Mendes onde se falou do que é ser catequista. O Pe. Francisco frisou que devemos 

ensinar às crianças, jovens, adolescentes e adultos sempre a Fé na sua totalidade e na sua verdade 

sem suavizar ou deturpar aquilo que menos nos agrada na doutrina cristã. Tocou-me 

especialmente o momento da refeição que foi feita em silêncio e talvez por isso soube tudo tão 

bem! Foram momentos muito fortes de vivência da Fé na Eucaristia, com a Adoração ao 

Santíssimo e a oração da Liturgia das Horas com que se encerrou este dia de oração, de 

crescimento na Fé e reforço dos laços de amizade!» 
 

Silvana Savita: «Foi deveras enriquecidor este retiro pois pude tirar grandes lições que posso 

ajustar à minha vida e a partir daí ter a possibilidade de a poder melhorar. Também tive a 

possibilidade de refletir sobre o que foi falado lá, que me permitiu rever tudo que tenho feito.» 
 

Carmen Névoa: «Enquanto jovem e mesmo adulta nunca fui sensibilizada para estar em retiro 

e por isso de início sou sempre confrontada com uma situação que de modo geral, me tenho de 

obrigar a mim própria até dar o primeiro passo, me inscrever no retiro. Mas vale sempre a pena, 

regresso muito mais feliz! Por isso, dou graças a Jesus Cristo por não fechar o meu coração ao 

Seu chamamento para estes momentos de "paragem". De reflexão sobre a sua palavra, 

aprofundamento da minha fé e tomada de consciência do Seu grande amor por todos nós.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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     

AGRUPAMENTO: Actividade com os Pais 
 

 

Nos passados dias 9 e 10 de Março realizou-se na Quinta do Álamo a recolecção da 

Quaresma, dirigida para Dirigentes, Caminheiros, Pioneiros mais velhos e Pais de 

escuteiros, que pretendem parar um pouco neste tempo litúrgico e encontrarem-se com 

Deus. Na manhã de Sábado, dia 9, os participantes concentraram-se na sede e após 

algumas informações partiram em caminhada por equipas fazendo um jogo de 

coordenadas até ao destino. O objectivo foi o de relembrar e treinar os escuteiros na 

orientação com uma carta topográfica, e de dar a conhecer aos pais aquilo que qualquer 

escuteiro costuma fazer nas suas actividades. Em cada ponto para o qual se foram 

dirigindo havia uma pergunta sobre o Conclave ou sobre a Quaresma para responder, e a 

resposta correcta dava a coordenada para o ponto seguinte.  

Todos chegaram bem ao destino e muito animados com esta pequena e saudável 

competição entre todos que permitiu quebrar o gelo e iniciar novas amizades. Durante o 

fim-de-semana realizaram-se muitas outras actividades e algumas reflexões, sempre com 

temas relacionados com a Quaresma. O nosso padre Daniel esteve presente durante toda a 

actividade e orientou um desses temas. Houve tempo para muitos momentos diferentes 

tais como muitos jogos em equipa, brincadeiras, debates, trabalhos manuais, reflexões e até 

um filme que trouxe muita mensagem a todos os que o viram com atenção. No Domingo 

foi debatida a mensagem para a Quaresma, do nosso bispo D. Gilberto e terminámos com 

a grande festa que é a Eucaristia Dominical.  

Nestes dias muitas amizades foram feitas, muitas outras fortalecidas e o objectivo da 

Quaresma foi posto no caminho certo: a conversão a Nosso Senhor. Peçamos a Deus que 

esta recolecção tenha trazido muitos e bons frutos e que para o ano se realize outro 

encontro do género, cada vez com mais pais e com escuteiros mais interessados e 

empenhados na fé! 

Emanuel Pereiro 

 

 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
    

 

VIA SACRA PÚBLICA 

 

Sexta-feira 22 de Março 
 

às 21h 
 

Igreja da Sagrada Família 

Largo Fernão Vasques 

Rua Bento Jesus Caraça 

Rua Eça de Queirós 

Rua Bernardo Santareno 

Alameda 25 de Abril 

Rua Luís de Camões 

Rua António Aleixo 

Rua Mário Henrique Sacramento 

Alameda 25 de Abril 

Rua Eça de Queirós 

Rua Bento Jesus Caraça 

Largo Fernão Vasques 

Igreja da Sagrada Família 

 

 

 

 

 

PROCISSÃO DO 

ENCONTRO 

 

Domingo 24 de Março 
 

às 21h 
 

com a Paróquia de Corroios 
 

Igreja da Sagrada Família 

Largo Fernão Vasques 

Rua Bento Jesus Caraça 

Rua Professor Ruy Luís Gomes 

Rua Raul Proença 

Rotunda do Miratejo 

Encontro 

Alameda 25 de Abril 

Rua Gil Vicente 

Rua Bento Jesus Caraça 

Igreja da Sagrada Família 

 

 

DOMINGO DE RAMOS 
 

10h Parque José Afonso 
 

Bênção e Procissão dos Ramos 

Santa Missa na Igreja 

 

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

