
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

21 Outubro 2012 – Ano IV/ Nº 3 

 

Preparação para o Baptismo, Primeira Comunhão e Crisma - ADULTOS 
 

Quartas-feiras, às 21h (a partir de 31 de Outubro) 
 

Inscreva-se na Secretaria Paroquial 

Abertura do Ano da Fé 
 

    No passado domingo 14 de Outubro, o nosso Bispo D. Gilberto abriu oficialmente o Ano 

da Fé na Diocese de Setúbal. A abertura decorreu na Sé durante a Eucaristia concelebrada por 

vários sacerdotes provenientes de toda a diocese e contou também com muitos fiés que 

quiseram participar. Na homilia D. Gilberto realçou a necessidade de cada um cuidar da sua fé 

e de ajudar a diocese a vivê-la com profundidade e entusiasmo.  

    A Eucarisitia terminou com a apresentação do programa da Comissão Diocesana para o 

Ano da Fé e com uma exortação do nosso Bispo ao empenho e crescimento na fé de cada um 

com vista a tornar este Ano da Fé um sucesso. 
Nuno Brandão 

O logotipo do Ano da Fé: Uma barca sobre as ondas, cujo mastro é uma cruz. Como imagem da Igreja, a barca iça a vela sobre 

a qual está desenhado o trigrama IHS (Jesus). Sobre o fundo, um sol eucarístico ilumina a rota desta barca sobre as ondas.  

 

Entrevista com Leonilde Moreira, coordenadora da catequese 
 

    O que se pode esperar de mais um ano de catequese, tendo em conta o Ano da fé?  

Para iniciar as novas atividades depois das férias, os catequistas estiveram em recoleção. Visto 

iniciar a 14 de Outubro o Ano da Fé, para quem não sabe foi instituído por ser o 50º aniversário 

do Concílio Vaticano II e por também ser o 20º aniversário do Catecismo da Igreja Católica. 

Aproveitando o Ano da Fé, os catequistas, juntamente com crianças e pais, irão viver, mais 

intensamente este ano para a conversão, e caminho com nosso Senhor. O ano da Fé é propício 

para aprofundar a "Caridade", e será nesta base que a catequese irá fazer o seu caminho. 
     A coordenação este ano vai estar mais disponível para um atendimento de excelência aos pais das crianças. Queres comentar? 

Visto nos últimos tempos, não haver atendimento com qualidade aos pais, este ano pensou-se em deixar um membro da coordenação mais 

livre a fim de poder atender os pais com mais atenção e qualidade. Será este o início da mudança nesta proposta de Ano da Fé... Tempo para 

os outros, para acolher. 
 

    Sabendo que há falta de catequistas, o que é preciso para ser catequista? Ser catequista é algo que não nasce só connosco, como qualquer 

pessoa que ame Jesus e o tenha em pleno na sua vida, pode dar catequese. Fazer um curso de Iniciação de Catequistas, ser ajudante de 

catequista, ter tempo para repartir o ser amor por Jesus e ao próximo... Não vos vou enganar. Todos podem ser, basta ouvir o chamamento. 

Se te sentes nesta situação então é a tua hora, vem e junta-te a este grupo que é uma família que se ama. 
 

    Que mensagem deixaria aos pais e crianças da catequese? Como testemunho só poderei dizer que no dia em que deixar de dar catequese 

será como perder uma parte de mim. Porque a felicidade parte daquilo que vivo e posso dar, com muita alegria e liberdade de amar. "Jesus é 

bondade, amor e paz..." É neste caminho que eu caminho. Por isso vos digo, caminhem em comunhão com Cristo que nada vos faltará. 

Abraço fraterno, da vossa irmã, Leonilde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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     

Não esquecer:  Durante o mês de Outubro 

                                 Oração do Terço 

                          Todas as Sextas-feiras às 21h 
 

Centro Paroquial 
 

    Durante toda a passada semana (15 a 19 de Outubro), decorreu a 

Semana da Alimentação visto que no dia 16 de Outubro comemorou-se 

o Dia Mundial da Alimentação. Foi uma semana cheia de atividades 

para as crianças, de forma a dar-lhes a conhecer a importância de haver 

uma boa alimentação. As atividades foram nomeadamente, fantoches, a 

realização de uma Mega Salada de Fruta com a contribuição dos pais, a 

confeção de comida divertida (uma salada com feitio de um gato, e uma 

pizza com um sorriso) e por fim a construção de uma Roda de Alimen- 

tos com a participação de todas as crianças. É de salientar a colaboração de um Nutricionista Dr. Tiago Carrapito que realizou um 

Colóquio na nossa Instituição para pais e educadores, a fim de esclarecer e dar sugestões sobre a "Importância de uma boa 

Alimentação”. Foi bastante divertida a nossa semana. Sónia Almeida - Coordenadora Pedagógica 

 

13 de Outubro: Terço e Procissão 

    Para melhor celebrar o 95º aniversário da última aparição de Nossa Senhora, aos 

Pastorinhos, rezou-se o terço na nossa Paróquia. Este foi dinamizado pela Catequese e 

contou com a presença de muitos paroquianos e dos nossos meninos da catequese que, 

juntamente com os pais, seguiram depois para a Procissão. Tudo isto depois de um longo dia 

de atividades nos Escuteiros, na Catequese e na Missa. Quanto à mim, só me resta agradecer 

ao Senhor por fazer de mim parte desta comunidade unida e participativa nas atividades 

paroquiais.  

 

Lenin Sousa 

Bênção das Grávidas 

Vânia Landim conta-nos como viveu esta experiência de fé: 

    «Com a bênção das gravidas sinto que tive a oportunidade de fortalecer o meu elo de 

ligação com Deus e a nossa Senhora. Nesse dia, senti uma fé crescente e roguei a Nosso 

Senhor, que abençoasse este filho, tão esperado e já tão amado. O imenso amor, felicidade 

e muitos outros sentimentos que afloram em mim, crescem juntamente com o meu filho. 

É uma dádiva gerar uma vida humana, por isso… OBRIGADO MEU SENHOR.» 

CONFISSÕES: 

Todas as Sextas-feiras,  

das 17h às 18h 

e 

Domingos,  

das 18h às 18h30. 

www.paroquiamiratejo.weebly.com 
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