
 

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 
 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 

Faça a sua Coroa de Advento e ajude  

a Caritas. À venda na Paroquia. 

Encontro de quarto dia 
 

No passado sábado 5 de Dezembro, realizou-se o encontro de quarto dia dos Cursilhos 98º de Senhoras e do 

123º de Homens.  Esteve persente, entre outros, a nossa Lorena Lima, que testemunhou que o seu Cursilho de 

Cristandade tinha sido de convivência, renascimento e libertação de dores e de perdas acumuladas. Partilhou 

também que o seu quarto dia tem sido cheio da graça de Jesus porque se tem sentido um instrumento nas 

mãos de Senhor para ajudar os doentes, pois foi convidada a fazer voluntariado no IPO. Depois da Eucaristia, 

tivemos um lanche partilhado, e todos acabámos a cantar. Decolores! 

 MCC Miratejo 

Banco Alimentar 
 

Há duas semanas recebi um convite 

para fazer voluntariado no Banco 

Alimentar e eu aceitei para ver como 

era o trabalho. Foi uma experiência 

que eu gostei bastante porque é mui-

to bom fazer algo para os nossos 

irmãos que precisam. Ao longo da 

atividade eu ouvi muitos não mas 

também muitos sim. Não fiquei mui-

to triste com os não que recebi, porque sei que essas pessoas também tem 

os seus problemas. Por outro lado, os sim que recebi foram muito bons 

porque foram sinceros e de coração. Houve um casal que se dirigiu a mim 

e disse que é muito bom ver pessoas que se preocupam com os mais neces-

sitados. Isso deu-me muita alegria porque era a minha primeira vez no 

Banco Alimentar e ouvir essas palavras só me deu força e vontade para 

continuar a fazer o bem e ajudar os que precisam.  Foi uma experiência 

que irei repetir e recomendo a todas as pessoas. 

       Tatiana Fernandes 
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