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Quaresma 

Chamamos Quaresma ao período de quarenta dias (quadragesima) dedicado à preparação da Páscoa. Desde o século IV manifesta-se a ten-

dência para a apresentar como tempo de penitência e de renovação para toda a Igreja, com a prática do jejum e da abstinência. Todos os anos, 

pelos quarenta dias da Grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Ao propor aos seus fiéis o exemplo de Cristo que se 

retira para o deserto, prepara-se para a celebração das solenidades pascais, com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e 

uma atitude penitencial. 

A Quaresma começa na quarta-feira de Cinzas e termina imediatamente antes da Missa Vespertina in Coena Domini (quinta-feira Santa). 

"Os dias e tempos de penitência na Igreja universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma." Estes tempos são particular-

mente apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias 

como o jejum e a esmola, a partilha fraterna. 

Lembrando o dia em que Jesus Cristo morreu, "Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as determinações da Confe-

rência episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades; a abstinência e o 

jejum na quarta-feira de Cinzas e na sexta-feira da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo." 

A quarta-feira das Cinzas é o princípio da Quaresma, dia especialmente penitencial, em que os cristãos manifestam o desejo pessoal de con-

versão a Deus. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da Quaresma como uma imersão mais consciente e mais intensa no 

mistério pascal de Jesus, na sua morte e ressurreição, mediante a participação na Eucaristia e na vida de caridade. A origem da imposição das 

cinzas pertence à estrutura da penitência canônica. Começa a ser obrigatória para toda a comunidade cristã a partir do século X. A liturgia 

atual conserva os elementos tradicionais: imposição das cinzas e jejum rigoroso. Deve cuidar-se o viver o jejum ou a abstinência não como 

uns mínimos, mas como um modo concreto com que a nossa Mãe a Igreja nos ajuda a crescer no verdadeiro espírito de penitência. 

 

 



 

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 

4.ª Feira de Cinzas - Missa às 21h 

e 

Na Quaresma - ÀS 6.ªS Feiras 

Via-Sacra às 21h  

 

LOBITOS 
 

Iº Secção realizou no passado Sábado dia 8 de Fevereiro, no Parque Urbano da Quinta da 

Marialva, uma atividade exterior com o objetivo de angariarem fundos e tirarem várias espe-

cialidades. 

Os lobitos começaram a atividade na sede as 9 horas. Alguns foram de bicicleta outros a pé. 

Pararam na estação de comboios para irem ao wc, e foi aí que a Áquela partiu o pote de vidro 

que tinha as dezenas, para serem vendidas. 

Os lobitos antes disto acontecer, tinham estado na praça Lidl do Miratejo, a vender as deze-

nas. Infelizmente não conseguimos vender as dezenas todas mas ainda vendemos algumas! 

Depois, fomos para a Quinta da Marialva onde iniciámos a atividade sobre as especialidades. 

Quando chegamos, fizemos a nossa habitual roda para a oração do comer e sentámo-nos na 

relva para almoçar. Logo após o almoço a Áquela foi buscar a sua cadela, brincámos um pou-

co com ela, treinámos o grito da caçada e mostrámos aos chefes como estava o nosso grito. 

Chegou o momento de iniciar a apresentação das especialidades. Ainda eram algumas. Para dizer a verdade, estávamos um pouco confusos sobre as especiali-

dades mas no fundo correu bem, não fizemos todos os objetivos, mas correu bem. 

As especialidades apresentadas foram: jornalista, patinador, ciclista, escalador, carpinteiro, fotógrafo, etc... 

Todos os lobitos tiveram de escolher uma especialidade e fazer uma apresentação tipo teatro. 

Os primeiros a iniciar as especialidades foram os meninos/as que escolheram a especialidade de ciclista. Foi o Diogo, o Vasco, a Madalena e mais alguns. 

Logo depois foi a vez da Matilde, da Luana, da Érica, da Madalena e do Diogo, de apresentarem a especialidade de patinador/a. 

A Matilde apresentou a especialidade de fotografia. 

A Maria, o Guilherme e o Duarte apresentaram a de pintor. 

A Luana e a Érica apresentaram a de Jornalista. Depois chegou a vez da especialidade guarda-rios apresentada pelo Gabriel Guerreiro. A especialidade de 

protetor dos animais foi realizada pela Maria e pelo Duarte. 

O Duarte, o Guilherme e o Vasco tiraram a de escalador. E o Leonel a de nadador. 

No final o Rodrigo tirou a especialidade carpinteiro. 

Foi uma atividade diferente mas engraçada! Lobitas - Érica e Luana 
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