
 

                               
 
 

 

 

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

 

28 Outubro 2012 – Ano V/ Nº 4 

 

Convocação 
 

1 de Novembro: Todos os Santos       2 de Novembro: Fiéis Defuntos                        

          Missa às 10h30 e às 19h                        Missa às 21h 

Peregrinos 
 

21 de Outubro: 

Aline Cael recebeu o Baptismo 
  

Moçambique: Missão de Fonte Boa 2012 
 

    Neste mês de Outubro, dedicado às Missões, gostaria de continuar a 

contar-vos um pouco da vida missionária, neste cantinho, algures em 

Moçambique, que se chama Missão de Fonte-Boa, na Angónia (para quem 

conhecer). Estamos no final do ano letivo e este é um brevíssimo resumo. 

    Na Sala de Estudo – “Kutsogolo” 
(1)

, com livros escolares, livros de 

contos, filmes em vídeo e em DVD, e jogos didáticos, continuámos este 

ano com as atividades extra curriculares, que ajudam imenso o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. Também este ano, de um velho 

armazém, criou-se um novo espaço onde os alunos têm aulas de computa-  

 ção com computadores doados por uma Seguradora do Porto e com os “Magalhães” (na Diciopédia), que têm cumprido a sua “missão”, 

para investigação de matérias escolares, uma vez que estes alunos não têm livros de estudo.  

    Para estimular a sua “veia” artística promovemos o II Concurso de Desenho onde as alunas e alunos deram largas à sua imaginação e 

apresentaram bonitos e artísticos desenhos. A entrega dos prémios foi um momento muito bonito e uma oportunidade de convívio para 

todos. As meninas que estão no Internato, tiveram aulas de costura, aprenderam a coser à mão, aqui é difícil a compra de máquinas de 

costura, e este ano aprenderam a fazer casacos de malha, bonecos de pano e mala/saco (nas fotos). Foi com entusiasmo que aprenderam 

tudo isto, e ainda mais entusiasmo por descobrirem que são capazes de fazer coisas muito bonitas e úteis. As aulas de Português do 9º ano 

correram muito bem, os alunos são muito educados e disciplinados. Amo ensinar estas meninas e estes meninos. Numa palavra, amo-as/os. 

Este é o meu testemunho e a minha maneira de vos dizer o quanto estou feliz por estar em Missão, servir e aprender com este povo 

maravilhoso que diariamente me dá lições de vida que guardo no meu coração para sempre.  
             

     (1)
 Kutsogolo = Futuro                   Elizabeth Santos (Fonte-Boa, 24 de Outubro de 2012) 

                                  

 

 
Vigília Missionária 
 

    Dia 20 de Outubro realizou-se na nossa Paróquia uma Vigília Missionária, pelas 21 horas assinalando-se o Dia das 

Missões. Ainda que com pouca participação por parte da população assistimos a uma cerimónia muito harmoniosa. 

Foram lembrados os missionários de todo o mundo, e de todos os tempos não esquecendo os que foram mártires por 

professarem a Fé católica e também todos os missionários do nosso País. A Igreja estava decorada com globos 

representando o mundo inteiro, estando os continentes assinalados pelas cores correspondentes, ou seja, branco a 

representar a Europa, azul a Oceânia, amarelo a Ásia, verde a África e vermelho a América.  

    No início da cerimónia acenderam-se velas das cores dos Continentes enquanto se diziam frases pedindo que o Senhor nos ilumine para 

melhor O servirmos e pormos a nossa inteligência e disponibilidade ao Seu Serviço, levando a Sua mensagem ao vizinho, ao amigo, ao 

próximo... Depois da Liturgia da Palavra, tivemos a Adoração do Santíssimo Sacramento. A cerimónia terminou com a bênção solene e o 

hino da LIAM (Liga Intensificadora da Ação Missionária). Agradecemos a disponibilidade do Aquino por ter sacrificado algum tempo de 

lazer para nos ensaiar e acompanhar nos cânticos. Também agradecemos à Graça a decoração da nossa Igreja, sempre tão bonita.  

 

 
A animadora do Grupo: Maria de Lourdes Abreu 

 



 

 

 

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     

 A vinda do Senhor Bispo.    
 

    No passado dia 20 de Outubro numa tarde radiante de sol, nós, Catequistas, com o Diácono Manuel, estávamos na Igreja a ensaiar os 

cânticos para a Eucaristia das 18,15h, a missa das crianças. Quando ensaiávamos o cântico de Ação de Graças, um cântico que nos convida a 

entrar com alegria pela Porta da Fé, agora que toda a Igreja celebra o Ano da Fé. Nesse momento, a porta da Igreja abriu-se e nela entrou 

alguém muito especial, o nosso Bispo D. Gilberto dos Reis. Para mim foi um momento muito especial, pois o cântico falava-nos da Porta da 

Fé, e nesse momento a porta abriu-se, e o nosso Bispo entrou. Para mim, aquele momento foi como se Cristo entrasse por aquela porta. É 

sempre uma graça receber o Sr. Bispo na nossa Paróquia. Ao entrar, entrou com o seu jeito sorridente, e de seguida dirigiu-se ao Santíssimo 

Sacramento, e por fim dirigiu-se a nós, Catequistas, e com um sorriso cumprimentou-nos um por um. Como o Pe. Daniel não estava de 

momento, desejou-nos um bom Ano de Fé e elogiou-nos como Paróquia sempre acolhedora. E seguiu o seu caminho de Bom Pastor, pois ia 

para uma paróquia vizinha administrar o Sacramento do Crisma, enviando novos cristãos para o Mundo.           

             Catequista Ana Remédios 

 Apresentação do novo catecismo do 6º volume.  
 

    No passado dia 20, pelas 9:30 h no Santuário do Cristo Rei decorreu a apresentação do novo catecismo do 6º volume orientado pelo 

Padre Rui Gouveia com aproximadamente duas dezenas de catequistas e coordenadores da catequese. Durante a apresentação, falou-se das 

características e conteúdo do catecismo, mas também das suas semelhanças com o anterior. Durante a apresentação, o padre Rui acabou 

por nos dar uma pequena formação catequética, onde nos fez alguns apelos e chamadas de atenção e também deixou algumas ideias chave, 

tais como: 

- Os Santos são fundamentais para a educação catequética, pois são a prova viva de uma catequese bem-sucedida; 

- Nós, catequistas, devemos ter presente que as crianças que nos foram confiadas pela comunidade (a Igreja), são  
“os nossos meninos” mas a educação catequética que lhes damos deve ser direcionada para a comunidade, ou seja, 

transmitir-lhes os princípios da Igreja e não os nossos;  

- A finalidade da catequese é a de fazer com que alguém se ponha, não apenas em contacto, mas em comunhão e 

intimidade com Jesus. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no espirito e fazer-nos participar na vida da 

Santíssima Trindade. 

 

 Adoração Eucarística. 
 

    No passado Sábado, na Adoração Eucarística, pude presenciar algo muito 

gratificante pois, para além de adorar a Cristo, que é nada mais do que 

reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, Senhor e Mestre de tudo 

o que existe, o Amor infinito e misericordioso, pude também perceber que a 

Adoração é o primeiro ato da virtude da religião, que todos deveriam ver, 

fazer e presenciar.             

                  

Lenin Sousa 

 

 Jamboree Jota/Joti. 
 

    No passado fim-de-semana, o Agrupamento 699 Miratejo esteve em atividade na base militar da Fonte 

da Telha, na 55º Edição do Jamboree Jota/Joti. Esta atividade liga milhares de escuteiros espalhados por 

todo o mundo, onde trocam contactos e experiências via rádio (Jota) ou via internet (Joti). Desta forma, 

o agrupamento de escuteiros decidiu participar nesta atividade de uma forma diferente, realizando um 

acampamento para todas as secções, que teve inicio sexta-feira à noite com um raid dos pioneiros até ao 

local da atividade. Todas a atividades/jogos proporcionadas no acampamento estavam relacionados com 

os vários tipo de comunicação (via rádio, morse, morse luminoso, homógrafo) e que proporcionaram 

desde os lobitos até aos pioneiros experiências que jamais esquecerão.  

    A IV secção esteve incumbida de realizar reportagens que foram dando passo a passo todos os 

momentos importantes desta atividade. O acampamento terminou com um almoço com os pais e 

posterior celebração da Eucaristia pelo Padre Daniel, que também investiu os 13 guias do agrupamento.  

     Foi um fim-de-semana de muita animação, aprendizagem e convívio por 

parte de todos os escuteiros. Sara Costa 

 

Silvana Savita 

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

