
                               

 

 

 

 

 

  

 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo-Laranjeiro 

11 Novembro 2012 – Ano V/ Nº 6 

 

NOTA PASTORAL DE DOM GIBERTO DOS REIS 
 

Colocar o Seminário no coração de cada fiel: 

graça e desafio da Fé e em Ano da Fé 
  

    Caros diocesanos,  

    A realização da Semana dos Seminários, de 11 a 18 de Novembro, é sinal de amor ao Seminário e é 

oportunidade para redescobrir e amar mais o nosso Seminário. Neste ano da fé, no seguimento do que 

disse na abertura oficial do Seminário, relembro que o Seminário só se descobre bem na luz da fé. E 

porquê? Porque o padre é mistério de fé, porque o Seminário é Jesus presente na equipa formadora a pre-  

  

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS DA ADOLESCÊNCIA 
 

    No dia 3 de Novembro decorreu mais uma formação para catequistas da adolescência promovida 

pelo Secretariado da Catequese de Setúbal. Aconteceu no auditório da Igreja nova da Amora e 

contou com a participação de mais de 50 catequistas oriundos das diversas Vigararias da Diocese. 

«Creio em Deus Uno e Trino? Professar a Fé na Adolescência» foi o tema do evento. Em pleno Ano 

da Fé, fez-se o enquadramento da formação a partir da carta Porta Fidei do papa Bento XVI: que 

cada adolescente seja levado pelo seu catequista a «confessar a fé plenamente e com renovada 
convicção, com confiança e esperança» (PF 9). 

 

 

parar os padres que deseja dar ao Seu povo, porque o Seminário é escola de ministros da fé cristã.  

    Além disso, a iniciativa do Ano da Fé e o Seminário estão ainda relacionados porque a fé madura enriquece a consciência vocacional 

dos fiéis, aumentando as vocações sacerdotais e este aumento de sacerdotes, por sua vez, contribuirá certamente para que o tesouro da fé 

se alargue a mais pessoas e para que os fiéis se renovem mais profundamente segundo o Espírito de Jesus.  

    Neste ano da fé convido-vos, pois, caros amigos, a redescobrir e a apoiar o nosso Seminário Maior de S. Paulo em Almada e o nosso 

pré-seminário. Nesse sentido, peço-vos, começando pelos jovens, a graça de cada Vigararia dar, em Setembro, ao Seminário um novo 

seminarista. Peço também que nas celebrações dominicais e em todas as reuniões da paróquia se reze pelas vocações sacerdotais. Por fim, 

peço a cada um de vós que, diariamente e em família quanto possível, reze pelo Seminário: equipa formadora e seminaristas. Todos 

juntos vamos colocar o Seminário no coração de cada diocesano, como graça e desafio da fé em Jesus Cristo?  

    A Obra do Bom Pastor tem contribuído para fazer crescer o amor pelo Seminário. Vamos, neste ano, alargá-la a outras paróquias?  

    Agradeço a Deus o nosso Seminário e o amor por ele que constato de tantos modos: pela oração, pelas visitas, pelo anúncio vocacional 

e pela ajuda monetária. Agradeço ao clero, a começar pela equipa formadora do Seminário, e aos leigos tudo o que têm feito para que o 

Seminário seja mais amado.  

+Gilberto, Bispo de Setúbal 

 

    Na segunda parte da manhã os seminaristas em ano pastoral João Dias e Rui Simão introduziram-nos em dois casos de sucesso da 

catequese, onde a profissão de fé foi máxima: o Pedro Calungsod, catequista e missionário filipino, martirizado em 1672, e canonizado por 

Bento XVI no mês passado; e a Chiara Luce, uma jovem italiana que morreu aos 19 anos em 1990, beatificada no ano 2010 e indicada 

recentemente por Bento XVI como modelo de vida para a juventude. O encontro terminou com a oração do credo.  
Publicado por Catequese de Setúbal 

 

 
Convocação 

Quarta-feira 15 de Novembro - 21h:   

Reunião de Pais das crianças do 1º ao 6º Volume 

No Pavilhão da Catequese 
  

 

Não Esquecer 

Próximo fim-de-semana: 

Recolha de Alimentos para o Socio-Caritativo 

Entregue a sua oferta no Baú da Igreja  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Ficha Técnica 
 

Edição: Eva Chermont, Lenin Sousa e Emanuel Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com     

PÃO POR DEUS: um testemunho 
 

«No dia de Todos os Santos eu, a minha irmã, a mãe e avó fomos à missa das 10h30 e a missa foi muito bonita. Terminou às 11h30 e depois fomos 

(as crianças da catequese) para o pavilhão com o Aquino, a Nini, a Ivone, o Lenin e muitos outros, para combinarmos os grupos para irmos pedir o 

Pão por Deus. Saímos do pavilhão pelas 12h e o meu grupo foi fazer essa atividade para o Laranjeiro. Fomos a muitos prédios, cafés e casas e ainda 

cantámos para as pessoas. Foi muito divertido. Acabámos às 13h30, voltámos para o pavilhão para contar o dinheiro e os alimentos que conseguimos: 

cerca de 24,70 euros e muita comida (leite, bolachas, bolos, castanhas, pastilhas, muitos pacotes de arroz e farinha, sumo). Fiquei contente porque foi 

a primeira vez que a nossa Paróquia fez o Pão por Deus.» 
 

 

  

 

Tiago Reis (11 anos) 
 

ENTREVISTA À CHEFE ANA VERMELHO 
 

A Ana Vermelho (Red) é nova chefe de agrupamento. Como tal, tem obviamente, uma visão e metodologia diferentes. O 

que se pode esperar desta chefia para o agrupamento e para a paróquia? O nosso Compromisso com a Igreja e a 

Comunidade será contribuir para a formação humana e cristã dos jovens, pelo testemunho de vida em comunhão eclesial 

vivido à luz de Jesus Cristo e do Evangelho. Procurar-se-á, neste sentido, estimular a formação católica no seio do 

Agrupamento. Iremos apostar na formação e no crescimento do Agrupamento contribuindo para a educação dos jovens, 

partilhando de um sistema de valores enunciados na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a construir um mundo 

melhor. É missão dos dirigentes do Agrupamento a formação para que o desenvolvimento dos jovens possa ser melhorado. 
 

Tendo em conta a mudança interna no Agrupamento, quais são as principais novidades? A principal novidade é o regresso  
 

 do recurso de adultos e a entrada de novos rostos para compor as equipas de animação. Pois de resto a nova chefia vai dar continuidade ao trabalho 

encetado pelo anterior executivo de Agrupamento, que por motivos de força maior viu o seu trabalho interrompido, havendo sempre a necessidade da 

melhoria contínua em alguns dos objetivos que tem muita importância na vida do agrupamento. Mas isso não significa que haverá uma mudança 

substancial no Agrupamento. 
 

Em 31 de maio 2013 será o trigésimo aniversário do Agrupamento, pelo que deve ser um ano festivo. Estão previstas algumas celebrações especiais? 

Sim. Este ano as Promessas serão realizadas em conjunto com o Aniversário onde será também editado um filme com a história dos 30 anos do 

Agrupamento que está a ser realizado com a ajuda de antigos escuteiros. 
 

Como vê o escutismo e o escuteiro do futuro e como pretende guiar o 699 e os escuteiros até esse futuro? O escutismo e o escuteiro do futuro é algo 

que me preocupa porque nos dias de hoje é difícil incutir  aos jovens os valores e os princípios do Escutismo tendo em conta que estamos inseridos 

numa sociedade de tentações e de facilitismo. E é de facto um desafio este estilo de vida urbano ao qual o Movimento se tem de adaptar, não tenho 

dúvidas. Penso, aliás, que um dos desafios maiores que o Escutismo vai atravessando é encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a sua matriz original e 

as rápidas mudanças que experimentamos hoje em dia, principalmente ao nível da juventude. Da parte dos dirigentes vai ser necessário manter alguns 

elementos que são distintivos do Movimento e adaptar-se às novas formas de as pessoas se relacionarem, comunicarem, de poder, que mudaram. Há 

uma série de tendências a que temos de estar atentos, com equilíbrio entre a mudança e os elementos que nos acompanham há mais de 100 anos. 
 

Quem é a Ana Vermelho? É uma jovem escuteira de 26 anos, mais conhecida por Red, que tem feito o seu percurso escutista no Agrupamento 699 

Miratejo desde 1999 e que acredita que o Escutismo proporciona aos jovens uma educação global, de modo a prepara-los para serem cidadãos 

participativos e responsáveis nas suas comunidades. 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
 

À ESCUTA: Acalob - O acampamento de Lobitos 
 

No passado fim-de-semana de 3 e 4 de Novembro, a Alcateia 31 do nosso Agrupamento realizou o seu primeiro 

acampamento. O local escolhido foi o Forte Militar da Raposa - 6ª Bataria - Fonte da Telha, um local já bem conhecido 

por todos para muitos dos acampamentos. Os Lobitos saíram da Sede no Sábado de manhã cheio de animação e com 

muita vontade de explorar, conviver e aprender novas coisas e sempre em contacto com a Natureza. Foram realizados 

muitos jogos e outras atividades que permitiram aprender algo. No Sábado à noite houve claro a Eucaristia, presidida 

pelo nosso Padre Daniel. Foi um fim-de-semana cheio de animação e convívio! 

 
Emanuel Pereiro 

 

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

