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Missa às 21h. 

A Eleição dos Catecúmenos 
 

Neste domingo, na Eucaristia, foram apresentados à comunidade, os catecúmenos da Ini-

ciação Cristã de Adultos. Os catecúmenos inscreveram os seus nomes no Livro de Registo 

de Batismo da nossa Paróquia e receberam a indicação de terem sido eleitos para receberem 

o Sacramento do Batismo na próxima Vigília Pascal. A exemplo de Jesus que acolheu a 

Samaritana, o Sr. Padre Daniel, também acolheu os Eleitos, incentivando-os a continuarem, 

com maior intensidade espiritual a sua caminhada de preparação durante a Quaresma, para 

no dia do Batismo, receberem a “água viva” oferecida por Jesus. À tarde, os eleitos, marca-

ram encontro com o Sr. Bispo D. José Ornelas, na Sé de Setúbal, para a Tradição do Sím-

bolo com a entrega do Credo, como sinal de identificação do ser cristão. Agora, compete-

nos, a nós, comunidade, continuarmos a rezar por estes catecúmenos, para que, com a aju-

da de Deus, prossigam na sua preparação espiritual mais unidos a Cristo e à Sua Igreja, 

para que se tornem dignos de chegarem ao Batismo na noite de Vigília Pascal. 

         São Cardoso 



 

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 

 

Sextas-feiras da Quaresma 

20h15 Refeição Penitencial 

21h Via Sacra na Igreja 

Centro Paroquial 
 

No passado Sábado dia 18, houve 

um encontro no salão da Igreja 

entre a Irmã Maria João e algumas 

colaboradoras do Centro Paroquial 

em virtude de no passado ano leti-

vo ter-nos dado formação de Cul-

tura Cristã. O encontro começou 

com uma partilha da Irmã sobre a 

importância de Deus na nossa vida 

tanto a nível pessoal como profis-

sional. Foi um momento de conví-

vio que fortaleceu a relação entre 

as presentes, onde não faltou um 

belo e saboroso lanche. O encontro 

terminou com a Eucaristia.  
 

Educadora Nádia Ferreira  

Agrupamento 699: Reflorestação 
 

No passado sábado, dia 18 de Março, o Agrupamento realizou a habitual limpeza do terreno da sede. 

Foi uma manhã muito produtiva em que os escuteiros tiveram a oportunidade de tirar a competência 

de Botânica e de por em prática o 6º artigo da Lei: “O Escuta protege as plantas e os animais”. Foram 

horas intensas, em que trabalhámos sem parar. As ervas daninhas, os arbustos secos e a caruma, caída 

dos pinheiros, desapareceram para dar lugar a um terreno limpo pronto a receber novas árvores. Neste 

dia, também procedemos à atividade de reflorestação com a plantação de 5 árvores, das espécies sobrei-

ros e azinheiras. Agora, temos de as regar e aguardar pelas suas sombras. As árvores foram cedidas 

pela divisão de espaços verdes da Camara Municipal do Seixal. O balanço é positivo, a sede ficou lim-

pa e os escuteiros ajudaram a Natureza. 

Ana Vermelho e Rita Loureiro 
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