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Dia das Missões 
 

No dia 18 de Outubro, dia das Missões, e, porque coincidia com a reunião mensal da LIAM, o Irmão 

Carmo que é o animador espiritano do grupo, esteve connosco toda a tarde. Tivemos, para começar, uma 

leitura, reflexão e debate seguidos de um lanche e os momentos habituais nas tardes de Domingo: o Ter-

ço, as Vésperas, a Exposição do Santíssimo e a Eucaristia. O Irmão Carmo transmitiu-nos a sua experiên-

cia missionária em terras da Guiné e a importância das nossas orações e das ofertas para as Missões, como 

livros escolares, Bíblias, etc. O Irmão Carmo, apesar de não estar em missão em terras longínquas, neste 

momento, como Director da Cepaq presta um serviço de apoio a refugiados tanto de países de expressão 

portuguesa como a estrangeiros. 

Maria de Lurdes Abreu 

Jamboree 
 

Foi no passado dia 16 de Outubro que o nosso Agrupamento deu início a mais uma actividade, o Jamboree, com 

a oração do Terço às 21horas. A chuva chegou depois pela manhã, mas mesmo assim o Agrupamento voltou a 

reunir-se e realizou um jogo que correu muito bem. Nesse jogo existiam quatro equipas constituídas por escutei-

ros e amigos, já que os exploradores e lobitos tiveram o desafio de levar cada um um amigo. As equipas represen-

tavam quatro continentes: Ásia, África, Europa e América. Tiveram como tarefas mostrar um pouco da cultura de 

cada continente, através de um desfile, uma dança e um prato típico. E, por falar em comida, houve também um 

almoço muito agradável organizado pela CPP. 

Inês Fagulha - Coruja Desarrumada 

De visita às Escolas 
 

À semelhança dos anos passados, estamos uma vez mais a visitar as escolas primárias do Miratejo e 

Laranjeiro, juntamente com o Padre Daniel, a fim de convidar as crianças a virem para a catequese e 

para os escuteiros. Esta interação com as crianças tem sido muito engraçada, elas mostram-se interessa-

das e gostam de fazer muitas perguntas. Esperamos receber algumas delas para alegrar ainda mais a 

nossa Paróquia.  

Catarina Garcia (Guia de Clã) 


