
 

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 

Raid dos Pioneiros 
 

A Comunidade 14 realizou um raid por equipas no passado sábado, dia 16, pelas ruas de Almada e 

Corroios. O raid foi precedido de uma breve formação acerca da orientação com cartas militares 

para relembrar e para que os nossos noviços aprendessem sobre este tema antes de começar. Os 

postos para onde os pioneiros tinham de se deslocar tinham de ser desvendados através da descodi-

ficação de alguns códigos escutistas e um desses postos foi no Parque da Paz para fazermos alguns 

jogos em grupo. Regressámos à sede cansados, mas fortificados em conhecimento!" 

Iris Maurício 

Encontro do Pré-Seminário 
 

No passado dia quinze, deu-se início em Évora no Seminário Menor de S. José ao encontro de Pré

-seminários e Seminários Menores do Sul de Portugal.  Visitámos o Mosteiro das Monjas de 

Belém onde foi celebrada Eucaristia, e houve uma reflexão sobre o tema da oração guiados por 

uma Monja de Belém, a irmã Ryana, que leva uma intensa vida de oração. Em visita ao Fluviário 

de Mora pudemos contemplar uma parte da Criação. De volta ao Seminário assistiu-se ao filme 

"O Deus proibido", que levou os jovens a questionar a sua fé e se seriam capazes de fazer o mes-

mo tipo de sacrifício que os protagonistas fizeram. No segundo dia, após a oração de Laudes, saímos em peregrinação jubilar à Porta Santa de 

Vila Viçosa, onde está a Padroeira de Portugal. Durante a passagem da Porta Santa, cada um dos jovens tentou receber a indulgência rezando 

o Credo, orando pelo Santo Padre, confessando-se e participando na Santa Missa. De seguida partimos para Évora para a visita à Capela dos 

Ossos, onde foi celebrada a Missa na Igreja adjacente - a Igreja de S. Francisco. Foi um tempo de reflexão e muita oração. 

Rui Jesus 

Caminheiros com as mãos na massa 
 

Foi no passado dia 9 de janeiro, que o clã do nosso agrupamento pôs as mãos na massa: na primeira 

parte do dia reuniram para fazer a escolha da caminhada (projecto com os objectivos e actividades pro-

posto num espaço de tempo) para o presente ano lectivo. Mas, da parte da tarde, houve um atelier 

dinamizado pelo chefe Fábio em que aprenderam a fazer uma deliciosa massa fresca. Mais uma vez os 

nossos caminheiros estão aprovados com uma deliciosa refeição. 

Coruja Desarrumada - Inês Fagulha 

 

Relembre que para poder comungar deve: 
 

Estar em estado de graça  

(= estar confessado) 

 

Guardar o jejum eucarístico  

(= uma hora antes da comunhão) 

 

Não estar em situação matrimonial irregular  

   (= casamento civil ou união de facto) 
 

 

Conselho  

Pastoral 
 

Quarta-feira  

27 de Janeiro 

21h 

Ultreia de Apresentação 
 

Na passada quinta-feira, tivemos a felicidade de se realizar na nossa Paró-

quia a Ultreia de Apresentação do Cursilho 101º de Senhoras, com onze 

valentes a testemunharem do seu ainda pequeno quarto dia, entre as quais 

a Fernando Coelho. A rolhista da Ultreia foi a Eulália Pereiro, que testemu-

nhou o seu caminho com Cristo. De colores! 

Alexandre Vilas Boas 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

