
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

25 Maio 2013 – Ano V/ Nº 34 

 

VIGÍLIA PASCAL 

 Profissão de Féi 
 

No passado fim-de-semana, estiveram em retiro 23 jovens da nossa 

paróquia, com o objectivo de se prepararem para a sua Profissão de 

Fé. O retiro, realizado no Seminário de Almada, foi dirigido pelo Pe 

Daniel e acompanhado pelos catequistas Carlos e Leonilde. Foi muito 

participado e profícuo e aqueles 23 jovens prometeram fazer da oração 

dos apóstolos, o acreditar da fé. Seguiu-se, no Domingo, a 

manifestação pública da renovação do compromisso baptismal. 
 

Leonilde Moreira 
 

 

 

 Centro Paroquial visita Mariai 
 

O Centro Paroquial da Sagrada Família, no contexto do Mês de 

Maria, realizou uma actividade que consistiu na elaboração de uma 

flor por cada criança que posteriormente, em visita à Igreja foi 

oferecida à Virgem Maria. Nesta actividade, que se realizou nos dias 

vinte e dois e vinte e três de Maio, participaram as crianças das duas 

salas dos dois anos e as crianças do jardim-de-infância. 
 

Educadoras Sónia Frade e Lénia Correia 
 

 

 Dom Manuel Martins estará entre nósi 
 

Será na próxima Quarta-feira 29 de Maio, que o Senhor Dom Manuel 

Martins, Bispo Emérito de Setúbal, virá dar uma conferência 

intitulada: Pensarmos juntos o papel da Igreja numa sociedade em 

crise (também de “valores”). O encontro, promovido por Paulo Edson 

Cunha, Vereador da Câmara Municipal do Seixal, será no Clube 

Recreativo e Desportivo de Miratejo, às 21h. A entrada é gratuita mas 

todos os participantes são convidados a pensar nos mais 

desfavorecidos, levando um pacote de arroz, açúcar ou leite, que 

reverterá em favor do Grupo Socio-Caritivo da Paróquia da também 

da AURPIM. Todos estamos convidados a participar! 

Quinta-feira 30 de Maio - 21h30 

Ultreia Penitencial pelo  

94º Cursilho de Senhoras 

 

Domingo 2 de Junho - Corpo de Deus 
  

SÉ DE SETÚBAL 
 

16h Adoração do SSmo. Sacramento 

17h Vésperas Solenes 

17h30 Procissão até São Julião 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Grupo sócio caritativo - já ouviu falar?i 
 

O “Sócio Caritativo” é um grupo de ação social, criado para dar resposta às famílias 

mais carenciadas, de forma a assegurar as condições mínimas necessárias à vida. 

Atualmente, na nossa paróquia, recebem ajuda 255 famílias, num total de 901 pessoas 

incluindo crianças, jovens e idosos e estão em curso mais 50 novos processos. Depois de 

concluídos, o número de famílias aumentará para 315. Mas no início eram apenas 20 

famílias. Tudo começa com a Abertura do Processo, que inclui a recolha de dados do 

utente e a previsão do tempo que vai precisar de ajuda de acordo com o cruzamento de 

dados com a Segurança Social e posterior a avaliação das necessidades face ao ordenado  

de cada família e às despesas mensais. É então estabelecido um plano (enviado pela Segurança social) onde são conhecidas as necessidades das 

famílias e a forma como será feita distribuição de bens alimentares, ou seja: aquilo a que cada família vai receber. Essa distribuição é feita uma vez 

por mês a cada família, e envolve um procedimento administrativo, com a elaboração da “Credencial do Utente” a ser enviada à Segurança Social, 

que vai permitir o registo do tipo de distribuição efectuada, assim como a assinatura dos intervenientes – quem distribui e quem recebe. Em Março 

de cada ano é atualizado no programa da Segurança Social o número de famílias novas e o número de famílias que saem.  
 

A logística da distribuição passou por criar um conjunto de fórmulas facilitadoras do 

conhecimento rápido da tipologia familiar, atribuindo a cada utente um cartão diferente - 

rosa, verde ou azul - relativo ao dia da distribuição e de acordo com o agregado familiar 

cada saco é ainda identificado com uma cor diferente: Vermelho para 1 pessoa; verde para 

duas pessoas; azul para três, amarelo para quatro, etc. São distribuídos mensalmente cerca 

de 471 kilos de arroz e 918 litros de leite, sem contabilizar esparguete, massa, azeite, óleo, 

salsichas, atum, cereais etc. Existe ainda a distribuição de roupas, tanto de uso pessoal 

como de casa (cobertores, lençóis etc.). Para que isso aconteça, a equipa de voluntários do 

sócio caritativo inicia este trabalho árduo à quarta-feira, entre as 9,30 h e 18,30 h 

descarregando os bens alimentares, para posterior divisão por todo os que estão inscritos. 
 

Não podemos ignorar que esta tarefa exige um enorme esforço físico, já que transportam 

vários quilos de alimentos. À quinta-feira de manhã, os sacos são preparados com a 

inclusão dos bens não perecíveis, e de tarde completam-se com produtos frescos: cenouras, 

abóbora, pão, batatas e iogurtes (quando há). Ficam assim concluídos os sacos para 901 

pessoas. Finalmente à sexta-feira, uma hora antes das famílias começarem a chegar, já os 

voluntários ultimam os preparativos e às 16h inicia-se a distribuição. A hora prevista para 

encerramento é as 18h30 mas por vezes prolonga-se até às 19h. Uma ou outra pessoa que 

se atrase não é deixada para trás. Depois do encerramento procede-se á arrumação e 

limpeza do espaço e a hora de saída é muitas vezes por volta das 21h. Na semana seguinte, 

o processo repete-se como anteriormente descrito. Num dos dias há ainda um momento reservado ao atendimento a novas famílias. A Igreja é cada 

vez mais procurada para dar apoios sociais às famílias e este é um momento que requer sensibilidade, conhecimento e descrição. O grupo sócio 

caritativo da nossa comunidade é constituído por uma equipa voluntários com quem já nos cruzamos várias vezes e nem imaginamos o que fazem. 

 

25 e 26  

de Maio 25 e 26 

de Maio 
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