
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

30 Junho 2013 – Ano V/ Nº 39 

 

VIGÍLIA PASCAL 

Encontro de CPM  
 

Nos dias 14,15,21 e 22 de junho, teve 

lugar na nossa Paróquia mais um 

CPM - Centro de Preparação para o 

Matrimónio. Estiveram presentes 

cerca de vinte e um pares de noivos 

da Vigararia do Seixal, orientados 

pela equipa 9, constituída por um 

casal da Paróquia do Miratejo-

Laranjeiro, outro da Quasi-paróquia 

de Vale de Milhaços e outros dois da Paróquia de Corroios. Dos vinte pares de 

noivos presentes, três contrairão Matrimónio na nossa paróquia. O CPM tem 

como finalidade promover sessões com pedagogia e metodologia própria, 

baseadas na revisão de vida e testemunho vivencial, apoiados na reflexão e no 

diálogo conjugais. Pretende ajudar os noivos a preparar o seu matrimónio, 

refletir sobre o seu noivado e dialogar sobre a validade das suas ideias e dos 

seus comportamentos principalmente através do testemunho de outros noivos e 

casais; desenvolver atitudes e valores que desencorajem o recurso ao divórcio e 

ao aborto, contribuindo para a estabilidade da família; formar no âmbito do 

planeamento familiar, capacitando os novos casais no sentido de uma 

paternidade consciente e responsável. Assim, cada CPM é um veículo de 

estabilidade das relações conjugais uma vez que ajuda os noivos na preparação 

do seu Matrimónio, mas também os casais das equipas, pois que estas antes de 

cada CPM fazem revisão de vida para poderem testemunhar junto dos futuros 

casais. Por outro lado, o CPM é também um instrumento de evangelização 

tendo como objetivo despertar ou fazer crescer a fé em Jesus Cristo. 
 

Casal Pereiro 

 

29 de Junho - Solenidade de São Pedro e São Paulo 
 

Desde o século III que a Igreja une na mesma solenidade os Apóstolos S. Pedro e S. Paulo, as duas grandes 

colunas da Igreja. Pedro, pescador da Galileia, irmão de André, foi escolhido por Jesus Cristo como chefe dos 

Doze Apóstolos, constituído por Ele como pedra fundamental da Sua Igreja e Cabeça do Corpo Místico. Foi o 

primeiro representante de Jesus sobre a terra. S. Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia, duma família judaica, 

não pertenceu ao número daqueles que, desde o princípio, conviveram com Jesus. Perseguidor dos cristãos, 

converte-se, pelo ano 36, a caminho de Damasco, tornando-se, desde então, Apóstolo apaixonado de Cristo. 

Ao longo de 30 anos, anunciará o Senhor Jesus, fundando numerosas Igrejas e consolidando na fé, com as 

suas Cartas, as jovens cristandades. Foi o promotor da expansão missionária, abrindo a Igreja às dimensões do 

mundo. Figuras muito diferentes pelo temperamento e pela cultura, viveram, contudo, sempre irmanados pela 

mesma fé e pelo mesmo amor a Cristo. S. Pedro, na sua maravilhosa profissão de fé, exclamava: «Tu és o 

Cristo, o Filho de Deus vivo». E, no seu amor pelo Mestre, dizia: «Senhor, Tu sabes que eu Te amo». 

S. Paulo, por seu lado, afirmava: «Eu sei em quem creio», ao mesmo tempo que exprimia assim o seu amor: «A minha vida é Cristo»! Depois de 

ambos terem suportado toda a espécie de perseguições, foram martirizados em Roma, durante a perseguição de Nero. Regando, com o seu sangue, no 

mesmo terreno, «plantaram» a Igreja de Deus. Após 2000 anos, continuam a ser «nossos pais na fé». Honrando a sua memória, celebremos o mistério 

da Igreja fundada sobre os Apóstolos e peçamos, por sua intercessão, perfeita fidelidade ao ensinamento apostólico. 
 Secretariado Nacional de Liturgia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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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25 e 26  

de Maio 

Entrevista ao Manuel Pina 
 

Como veio para a comunidade? Comecei a trabalhar na igreja em 2003. Nessa altura, já a minha 

mulher estava envolvida ativamente no projeto de construção da nossa igreja mas eu não tinha 

qualquer participação. Aliás ela ia á missa e eu ficava á porta. Apesar da minha formação religiosa, em 

criança fiz toda a caminhada até ao crisma, quando vim para a marinha, em 26 de Dezembro de 1968, 

comecei a perder o hábito de ir à missa, de me confessar e comungar. Isto, porque as forças armadas 

são de certa forma um meio hostil para se professar a fé. Mas não tinha nada contra a Igreja. Quando 

ia a casamentos e batizados entrava e acompanhava todo o cerimonial. Acontece que em 2003, a nossa 

querida Bia Ribeiro, minha conterrânea a quem presto homenagem, queria que eu fizesse um curso de 

cristandade e insistentemente mandava recados pela minha mulher ou telefonava. Tanto insistiu, que 

um dia, a minha mulher e outro casal combinaram uma forma de irmos todos tomar um café para me 

convencerem e embora relutante lá aceitei ir fazer o Curso de Cristandade. 
 

O que aconteceu então nesse Curso de Cristandade? Quando chegou o dia, já estava completamente esquecido. Foi a minha mulher que me 

recordou e tive até de telefonar para o serviço para avisar que não ia. O cursilho começava numa quinta-feira e acabava no domingo. Isto em 22 de 

março de 2003. Em boa hora o fiz, porque a partir do cursilho a minha vida mudou completamente. Posso afirmar que houve uma mudança de 180 

graus. Eu, que já não tinha hábitos católicos a partir daquele dia mudei por completo. Depois, apresentei-me na Paróquia, ao grupo que me acolheu 

muito bem e onde fui muito bem aceite. E nunca mais parou. Este movimento tem um calendário próprio, com reuniões todas as quintas feiras e as 

Ultreias são de 15 em 15 dias numa Paróquia previamente definida. 
 

Também faz parte do Conselho Fiscal da Paróquia. Em que consiste esta função? Depois de estar no grupo, fui convidado pelo Padre Sesinando, 

juntamente com a Júlia Furtado e a Elsa Sobral a fazer parte do Conselho Económico. Ainda no ano de 2003. No Conselho económico colaboramos 

diretamente com o pároco em tudo o que está relacionado com as contas da paróquia, o que inclui também dar a nossa opinião sobre eventuais 

compras a efetuar, de acordo com o estatuto do Conselho. Fazemos a contagem dos ofertórios todas as semanas, e fazemos os pagamentos 

necessários. É um trabalho de muita responsabilidade. Todas as terças feiras temos que reunir e fazer as contas. Mesmo durante as férias, estes 

serviços têm de ser assegurados. 
 

Está ligado à Pastoral da Saúde. Fale-nos desta experiência. Há cerca de quatro ou cinco anos, decorreu na nossa paróquia, uma ação de formação, 

coordenada pela enfermeira Ana Paula Gato, com o objectivo de nos preparar para lidar com as pessoas doentes. Participaram entre 15 ou 20 

pessoas e também esteve presente a paróquia de Corroios. Eu já fazia visitas aos lares e aos doentes, juntamente com a Helena Mata e a Maria do 

Carmo, mas passou a ser de forma diferente. Começou a ser planeado e atualmente é organizado pela Noélia e pela Eulália Pereiro. Constituem-se 

equipas e definem-se estratégias. Como é evidente, exige muita seriedade e muito cuidado. Ainda neste contexto, acompanho pessoas que precisam 

de ir ao hospital fazer análises, exames, ou mesmo ir às finanças ou receber a pensão. Por vezes peço ajuda à Selene, porque enquanto estaciono o 

carro é necessário que alguém faça o acompanhamento das pessoas doentes. E quando se celebra o do Dia do Doente, vamos busca-los a casa para 

receberem a Unção dos doentes. Nalguns casos também é necessário ir ao supermercado ou até levar os sacos dos alimentos distribuídos pelo Sócio-

caritativo. Era bom que as pessoas que já estão reformadas, depois da formação adequada, pudessem integrar este grupo, já que quem trabalha não 

tem este tipo de disponibilidade. Considero importante a formação, porque para ser voluntário não é só ter vontade. É preciso ter algum 

conhecimento.  
 

O que faz falta na nossa Paróquia? Voluntários reformados e disponíveis para conversar, fazer as compras, acompanhar aos hospitais, ir a farmácia... 

Enfim pequenas coisas que podem fazer toda a diferença na vida de muita gente. 

 

 

 Não se esqueça! Aos Domingos de manhã:  

BAR DA PARÓQUIA  
 

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

