
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Outubro 2011 ― XXVII Domingo do Tempo Comum 

Ano IV/N.o 1 

 
Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

1, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Catequese, 17h  

2, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 

3, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 

4, Terça-feira: 
LIAM, 21h 

5, Quarta-feira: 
MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

6, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 

Reunião de Acólitos, 21h 

MCC, 21h30m 

7, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

8, Sábado: 
Escuteiros, 14h 

Catequese, 17h e 19h30m 

9, Domingo: 

Dia Vicarial dos Jovens, 12h30m 

Caros paroquianos, 
 
É com renovado ânimo que o Senhor Jesus nos chama a mais um ano de 
trabalho na sua Igreja. A iniciativa é d’Ele assim como o projecto a que nos 
chama a todos: evangelizar os povos.  
Este serviço só terá sucesso se cada dia crescermos em humildade: tomando 
consciência de que nada nos pertence, pois tudo o que de bom pudermos dar 
ou fazer pelos outros nos vem do nosso Bom Deus. 
Ao longo deste Verão tivemos importantes obras na nossa igreja:  

• O telhado de lusalite foi lavado e pintado; 
• Arranjámos as fissuras nas paredes da entrada principal;  
• Fizemos obras de reparação da torre sineira e preparámo-la para 

receber o relógio e os sinos;  
• Fizemos um muro na vedação junto à capela mortuária; 
• Abrimos uma janela no coro alto onde será colocado um vidro pintado 

com alusão ao Espírito Santo; 
• No interior da igreja, a fim de conseguirmos um melhor isolamento 

térmico e acústico, revestimos toda a parede esquerda com lã de rocha 
e pladur e todo o tecto também com lã de rocha e pladur perfurado;  

• Pintámos e arranjámos as fissuras de todo o interior da igreja;  
• E, por último, instalámos na igreja uma tela e uma câmara fixa de 

projecção de imagens.  
Agradeço a toda a comunidade que trabalhou com dedicação para que o 
incómodo das obras fosse minimizado. Agradeço ao conselho económico e ao 
José do Pereiro, este último, a meu pedido, coordenou toda esta intervenção.  

 No próximo dia 22 de Outubro, toda a Diocese de Setúbal, a convite do nosso 
Bispo, D. Gilberto, vai em peregrinação a Fátima. A nossa Paróquia está a 
mobilizar-se para que todos os que desejem também possam participar. Não 
deixe para a última da hora a inscrição nos autocarros. Convide alguém que 
esteja mais afastado da comunidade, ou mesmo da fé. 
Por último, a nossa redação sofreu uma nova remodelação. Despedimo-nos, 
muito agradecidos e com saudades da Sara Marto (que parte para outros 
projectos) e damos as boas vindas à Maria Lanita, que recebeu o Crisma este 
ano e é formada em comunicação social.  
Rezo ao Senhor por cada um, mas também me confio às vossas orações, 
O vosso, em Cristo, 

Pe. José Pinheiro 

 

Passar fazendo o bem à imitação do Mestre Divino, tornar felizes os que nos rodeiam, que belo programa de vida, Luiza Andaluz 

PEREGRI�OS 

Receberam o Batismo: 
- Alexandra de Fátima Correia 
Costa, 25/09/2011; 
 
- Diana Isabel Neves Cardoso, 
25/09/2011. 
  
 
Casaram: 
- Vítor Hugo Van-der-Laan 
Almeida e Dânia Cláudia Estêvão 
Costa, 24/09/2011. 
  
 
 
Faleceu: 
- José Soares de Oliveira, 28/9/2011 
 



 

Horário das Missas:                                                             Adoração do Santíssimo e Confissões:  
                                                                                                6.afeira - 17h/Domingo - 18h 
3.a e 5.a-feira: - 9h/4.a e 6.a-feira - 18h                                    Laudes: Domingo - 10h 
Sábado - 18h15m/Domingo - 10h30m e 19h                         Cartório: antes e depois das Missas 
 
Dados úteis: 
Morada: Rua das Gémeas, n.o 44, Miratejo,  
2855-235 Corroios 
Telefone: 21 254 28 50 
Site: http://paroquiamiratejo.weebly.com 
NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 
 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Is 5,1-7; 2ª Leitura: Filip 4,6-9; Evangelho: Mt 21,33-43 

A liturgia deste Domingo utiliza a imagem da “vinha de Deus” para falar desse Povo que aceita o desafio do amor de 
Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse Povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de 
misericórdia. Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da solicitude de Deus pela sua “vinha”. Esse amor e 
solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e de injustiça… O Povo de Jahwéh tem de 
deixar-se transformar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir os frutos bons que Deus aprecia – a justiça, o direito, o 
respeito pelos mandamentos, a fidelidade à Aliança. No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. Critica 
fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da “vinha de Deus” e que se recusaram a oferecer 
a Deus os frutos que Lhe eram devidos. Jesus anuncia que a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a 
trabalhadores que produzam e que entreguem a Deus os frutos que Ele espera. Na segunda leitura, Paulo exorta os 
cristãos da cidade grega de Filipos – e todos os que fazem parte da “vinha de Deus” – a viverem na alegria e na 
serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os frutos que Deus espera da sua “vinha”. 

Para pensar: O meu compromisso com o Reino é sincero e empenhado? Quais são os frutos que eu produzo? Como é 
que eu entendo e vivo a minha caminhada de fé? 
 

Encontro de Catequistas 

Com o objectivo de preparar o ano catequético que agora se inicia, os catequistas 
reuniram-se nos dias 24 e 25 de Setembro, na Casa da Congregação das Servas de 
Nossa Senhora de Fátima, em Palmela. Este ano, o grupo da catequese conta com 
27 elementos, entre catequistas e auxiliares.  
Para Leonilde, Coordenadora da Catequese, o balanço foi muito positivo: “este 
encontro permitiu aprofundar os laços de amizade que nos unem, conseguimos 
estar em família e criar as bases para nós, catequistas, nos tornarmos verdadeiras 
pedras vivas na Igreja”. Juntamente com Leonilde, integram a equipa de 
Coordenação Ana Clara e Cármen Névoa.  

Ficha Técnica 
 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 
Pereiro 
Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  
 

Há cerca de três anos, quando passava uma fase menos boa da minha vida, foi-me 
feito o desafio de ajudar na catequese. Jesus, que sempre caminha ao nosso lado, 
quis agarrar-me e fazer com que esta minha vocação adormecida acordasse, 
tomasse consciência da responsabilidade de ser Cristã e começasse a trabalhar 
para dar frutos.  
Hoje, com muita alegria e com a ajuda do Espírito Santo, tento cumprir a missão 
de dar a conhecer Jesus aos outros e de fazê-los sentir o Seu amor, para que 
também O amem cada vez mais.  
 

 

Este ano, novos desafios me foram lançados: fazer parte da equipa de coordenação da catequese e iniciar a frequência do 
curso geral de catequistas que tem a duração de três anos. Mais uma vez, o Senhor me pede para dar um pouco mais do 
meu tempo e de mim mesma. É com alegria que tento fazê-lo, pois os tempos actuais exigem que nós Cristãos e, em 
especial, que nós catequistas não nos acomodemos.  

Cármen Névoa 

I�SCRIÇÕES ABERTAS 
 

Não perca o seu lugar no autocarro 
que o vai levar a Fátima, na 
Peregrinação Diocesana, e 
inscreva-se no Cartório. 

Sabia que… 

As Servas de Nossa Senhora de Fátima, Congregação fundada por Luiza 
Andaluz, estão ao serviço da Humanidade em 38 Comunidades distribuídas por 
Portugal, Angola, Bélgica, Brasil, Luxemburgo e Moçambique?  


