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Começaram a obras: vamos todos contribuir!
Como havia sido anunciado, arrancaram na segunda-feira as obras de remodelação na nossa Igreja.
Estas obras deverão estender-se durante todo o mês de Maio e consistem na remodelação das salas
da Paróquia. A Capela Mortuária foi o primeiro espaço da intervenção, onde se vai substituir o chão
e colocar um tecto falso, ampliar as janelas para se ganhar mais luz natural. Será também refeita a
casa-de-banho. O corredor também já está a ser remodelado, pois aí ficará o novo espaço de acolhimento bem como o Cartório do Senhor Prior, para que todos esta área administrativa se situe junto
à entrada da Igreja, facilitando o acesso, nomeadamente para quem não conhece a nossa Igreja.
Depois desta primeira fase inicial, será a vez de remodelar o bar da Paróquia cujo tecto está degradado. Também a Sacristia, ao fundo da Igreja será ampliada e melhorada. Se houver verba para tal, a
iluminação e eletricidade da Igreja será igualmente substituída, de modo a poupar na conta da luz. E
finalmente, desejamos no Verão poder pintar todo o exterior da Igreja! Para isso será necessária a
generosidade de todos para que as obras da Igreja não parem por falta de dinheiro. Vamos todos
procurar contribuir!

Os lobitos vão à caça
No fim de semana 29 de Abril a 1 de Maio a Alcateia foi acampar na base chefe Aníbal Estudante,
Cacilhas, acompanhados pela Àquêlá (Ana Vermelho), Balú (Ricardo) e Cá (Filipa). O acampamento iniciou com a montagem das tendas. De seguida, com a habitual ceia cheia de miminhos
dos nossos pais, agradecemos a Jesus por este dia e fomos descansar. A alvorada deu-se às 8h da
manhã, e, depois dos passos habituais, começámos a nossa aventura, o jogo de cidade, desde o
local do acampamento até ao Ginjal, onde se encontra o elevador panorâmico. Entre descobertas e
peripécias, tudo correu bem e com bastante animação. Chegados ao local de partida, começámos a
preparar uma pequena surpresa (pão com chouriço) para as nossas mães. Já ao fim do dia tivemos
a companhia dos nossos pais, a do Padre Daniel e a do seminarista Ricardo no Fogo de Conselho.
Ainda tivemos oportunidade de observar as constelações. Obrigado S. Pedro pelo bom tempo!
Hora do descanso! Obrigado Jesus por mais um dia. Terminámos o acampamento com a Eucaristia na Igreja de S. Tiago, no Jardim do Castelo. Obrigado aos nossos Pais pela dedicação e aos
Chefes por estarem sempre connosco. Sempre alerta para servir,
Inês Abrantes

Procissão das Velas:

Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Rua Amélia Rey Colaço

Sexta-feira 13 de Maio - 21h

Rua José Afonso

Nas ruas em que passa a procissão,

Rua Maria Lamas

pede-se aos moradores que enfeitem

Avenida 23 de Julho

as suas janelas com colchas, flores

Rua Dom Duarte

e velas em honra de Nossa Senhora!

Rua Bento Jesus Caraça
Igreja da Sagrada Família

Acampamento dos Pioneiros
No passado fim-de-semana, os pioneiros do nosso agrupamento partiram para o CEADA (Centro de Educação Ambiental da Serra da Arrábida) onde realizaram um acampamento. Ao longo da actividade colocaram em prática várias vertentes: realizaram construções; fizeram jogos motivando o espírito de equipa e
pondo à prova os seus dotes de orientação; melhoraram a receita de pão com chouriço à pioneiro e no
domingo tiveram ainda a honra de receber o Chefe Pereiro que partilhou os seus conhecimentos sobre
orientação.
S.A.P.S - Canguru Trabalhador

Passeio Paroquial a Setúbal
No passado Sábado dia 30 de abril, a Paróquia de Miratejo foi passear a Setúbal. O passeio começou na
Igreja de São Julião onde nos fomos encontrar com o Sr. Padre Rui Rosmaninho que foi o nosso guia
durante este dia. Dali, passando na praça do Bocage e no monumento à cantora lírica Luísa Todi, fomos
visitar a Exposição do Convento de Jesus, onde pudemos admirar o magnífico retábulo da Igreja do Convento de Jesus que data da primeira metade do século XVI. Depois caminhámos até à beira-mar onde o Rio
Sado e o mar se encontram. Avistámos Troia, o forte de São Filipe e a Arrábida. Ali perto, no jardim, estivemos ao pé da estátua de São Francisco Xavier, grande apóstolo das Índias, que em 1537 entrou em Portugal precisamente por Setúbal. Passámos também pelos vestígios arqueológicos das salgas de peixe do tempo
dos romanos, e no largo da Misericórdia vimos um painel de azulejos com a figura de São Francisco de
Borja, que ali foi colocado logo após o terramoto de 1755. De seguida visitámos a capela de Santo António,
recentemente restaurada, onde contemplámos uma serie de quadros com cenas da vida deste grande Santo
Português. Após o almoço no restaurante “O Quintal”, dirigimo-nos à Capela do Senhor do Bonfim, mesmo ao pé do Estádio do Vitória de Setúbal. Aqui ficámos maravilhados com a beleza do seu interior onde
domina a famosa imagem do Senhor Jesus do Bonfim. Um lindíssimo altar-mor todo de talha dourada,
painéis de azulejos e pinturas exibindo cenas da vida de Jesus e uma belíssima imagem de Nossa Senhora
Mãe dos Homens! A última etapa do Passeio foi na Sé Catedral de Setúbal onde, após uma pequena explicação e oração, passámos a Porta Santa do Jubileu da Misericórdia. No interior o Sr. Padre Rui Rosmaninho falou-nos da história deste templo e ainda houve tempo para apreciarmos mais ao pormenor este espaço da Sé. Terminámos o dia em Setúbal com a Eucaristia presidida pelo Padre Daniel. Agradecemos ao
Diácono Manuel ter dado a ideia deste passeio e por nos ter acompanhado!
José Tiago Avelar

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
Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com
Tel: 21 254 28 50
Contacto: boletimmiratejo@gmail.com
NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5

Sextas-feiras de Maio
Terço às 21h

