
                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

31 Março 2013 – Ano V/ Nº 26 

 

O SENHOR RESSUSCITOU! ALELUIA! ALELUIA! 
 

«No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra 

retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e 

disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». Pedro partiu com o outro 

discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, 

correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no 

chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu 

as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas 

enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na 

verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.» 

Jo 20,1-9 

 

 

Segunda-feira 1 de Abril 
 

Missa às 18h30 
 

Aniversário do Sr. Padre Vicente 

FOTO-REPORTAGEM: VIA SACRA E PROCISSÃO DO ENCONTRO 
 

 

 

Passeio Paroquial a Évora 

Quinta-feira 25 de Abril 

Inscrições na Secretaria Paroquial 



 

Peregrinação Paroquial a Roma:  20 a 24 Agosto 

Dia 20/08 ( Ter.) - Miratejo / Lisboa / Roma 
Comparência em hora e local a indicar e saída em autocarro de turismo em direção ao 

aeroporto de Lisboa. Encontro pelas 07h00 junto da loja da GeoStar. Formalidades de 

embarque assistidas por delegado da agência. Partida às 09h05 em avião de carreira regular 

da TAP com destino a Roma. Chegada pelas 12h55 e formalidades de desembarque. 

Encontro com o guia acompanhante e transporte para o início de uma visita panorâmica da 

cidade de Roma percorrendo alguns dos muitos monumentos e locais de interesse da 

magnífica capital de Itália como sejam as Termas de Caracala, o Circo Máximo, o Arco de 

Constantino, o Coliseu (exterior), os Fóruns Romanos, antigo centro comercial, político e 

religioso da cidade, os Fóruns Imperiais, os Mercados de Trajano, a Praça Veneza e o 

Monumento a Vítor Emanuel. Instalação no hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
 

Dia 21/08 (Qua.) - Roma 
Pequeno-almoço no hotel e transporte ao Vaticano para assistir à Audiência Papal. Almoço em 

restaurante local. De tarde, visita da Praça de São Pedro onde poderemos admirar a beleza da 

sua Basílica. No interior da Basílica construída no local onde se encontrava o sepulcro do Santo 

poderemos observar entre outras obras, a Pietà de Miguel Ângelo, o altar que só é usado pelo 

Papa e que é feito em bronze retirado do Panteão e o túmulo do Papa João Paulo II. Visita das 

Catacumbas Romanas e Celebração da Eucaristia. Jantar e alojamento no hotel. 
 

Dia 22/08 (Qui.) - Roma 
Pequeno-almoço e início à visita das Basílicas de Santa Maria Maior (Celebração de Eucaristia) e 

S. João de Latrão, assim como da Igreja onde se encontra a Escada Santa. Almoço e continuação 

 com visita da “Igreja del Gesú”, construída entre 1568 e 1584 foi a primeira Igreja Jesuíta de Roma. O seu interior é impress ionante, maravilhosas 

obras de arte decoram toda a nave principal, o altar e as capelas. O altar guarda o corpo do fundador da Ordem Santo Inácio de Loyola da Igreja de 

Santo Inácio e da Igreja de Santa Inês. Jantar e alojamento no hotel. 
 

Dia 23/08 (Sex.) - Roma 
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à Praça do Capitólio sem dúvida um dos 

espaços públicos mais elegantes do mundo, que foi desenhada por Miguel Ângelo em 1538. 

Continuação da visita passando pelo Panteão cujo majestoso perfil permaneceu inalterado 

depois de resistir aos usos e costumes de quase dois milénios da sua construção, sendo o 

edifício de Roma antiga que se encontra em melhor estado de conservação. Continuamos 

com a visita da Praça Navona, rodeada por palácios barrocos. Esta enorme e bela praça 

proporciona um agradável pano de fundo barroco, a agitação da moderna da vida romana. 

Celebração da Eucaristia na Igreja de Santo António dos Portugueses. Passagem pela Fonte 

de Trevi, a maior e mais famosa fonte de Roma. Jantar em restaurante local.  
 

Dia 24/08 (Sab.) - Roma / Lisboa / Miratejo 
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a gosto pessoal (possibilidade de localmente organizar a visita à Capela Sistina e Museu do 

Vaticano). Almoço em restaurante local. De tarde, saída para a Basílica de S. Paulo Fora de Muros, onde se encontra o túmulo de São Paulo debaixo 

do altar-mor da Basílica, descoberto no ano de 2002. O túmulo - que já em 390 se acreditava ser de São Paulo - tem inscrita a frase “Paulo Apóstolo 

Mártir”. Celebração da Eucaristia. Em hora a indicar, saída em direção ao aeroporto de Fiumicino para formalidades de embarque. Partida às 19h20 

com destino a Portugal. Chegada pelas 21h20 ao aeroporto da Portela e formalidades de desembarque. Transporte privativo para a Paróquia.  
 

Custo total: 820€ 
 

Mais informações e inscrições na Secretaria Paroquial 
 

 

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 
 

 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
    
Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

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

