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Missa às 21h. 

Domingo de Ramos 
 

No passado dia 9 de Abril comemorou-se o Domingo de Ramos, tendo o seu início no Centro 

Paroquial com a Bênção dos Ramos pelo Sr. Padre Daniel. De seguida, fomos em Procissão para 

a Igreja Paroquial celebrar a Santa Missa. Sendo um dia muito importante para nós, contámos 

com a presença das nossas crianças que animaram a Eucaristia, bem como das suas famílias e 

trabalhadoras do Centro Paroquial. As crianças portaram-se muito bem, animando toda a Euca-

ristia com muita alegria. E é com alegria que sentimos da parte de todos que participaram neste 

dia, que pertencemos à grande Família de Deus! Demos assim início à Semana Santa e desejamos 

a todos Feliz e Santa Páscoa! 

Sónia Almeida - Coordenadora Pedagógica 

Quiz do Escuteiro 
 

No dia 8 Abril, depois de uma manhã produtiva a fazer os ramos com a ajuda de todos os escuteiros do 

nosso Agrupamento, os Caminheiros realizaram a atividade "Quiz do Escuteiro". O nosso clã, tendo 

como objectivo aprofundar o conhecimento sobre o Escutismo e sobre as outras secções, dividiu-se em 

grupos. Cada grupo ficou encarregue de realizar um jogo sobre cada secção dos Escuteiros: lobitos, 

exploradores, pioneiros e caminheiros. Os jogos tinham uma vertente lúdica em que se tinha de respon-

der a perguntas sobre determinada secção para assim avançar no jogo, relembrando assim conhecimen-

tos antigos, ou até mesmo aprendendo coisas novas. 

Corvo de Gilwell 
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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 

 

Tarde de Domingo de Páscoa 

Visita Pascal e Bênção das Casas 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

