
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

08 de Janeiro 2012 ― Solenidade da Epifania do Senhor – Ano B 

Ano IV/N.o 15 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

07, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
08, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
09, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
10, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
11, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
12, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
13, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
14, Sábado: 
Escuteiros, 14h - Raid Pais 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos (14 e 15) 
15, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«Para mim, a perfeição da arte e da vida nascem da fonte bíblica», Marc Chagall 

D. Gilberto dos Reis preside a aniversário de dedicação da nossa Igreja  

relembra D. Gilberto: «Esta é a Festa da vossa Padroeira, estabelece-se uma relação 
profunda entre vós, a paróquia e a Sagrada Família, uma relação mais profunda do que 
a de qualquer cristão». 
 

 

 

D. Gilberto dos Reis, Bispo de Setúbal, 
presidiu, no passado dia 30 de dezembro, à 
celebração da Eucaristia do 14.º aniversário de 
dedicação da nossa Igreja de Miratejo/Laranjeiro à 
Sagrada Família. 
O dia 28 de dezembro de 1997 marcou a 
paróquia de forma especial, com a dedicação da 
Igreja e, consequente, fortalecimento da ligação 
da comunidade à Família de Nazaré, como 

 

 

O Bispo de Setúbal apelou ao exemplo desta 
Família. «A Sagrada Família é um modelo para 
as famílias de hoje, ela era animada por uma 
caridade, por um amor profundo a Deus e ao 
próximo», salientou D. Gilberto, sublinhando 
ainda que «na família cristã, a Palavra de Deus 
deve ser ensinada, comunicada, testemunhada e 
celebrada». 
No final da Eucaristia, todos os presentes puderam assistir ao vídeo, elaborado por 
Filipe Remédios e Isaurinda Pires, que conta a história da Paróquia desde 1975 até à 
atualidade. 

 

Fotografias gentilmente cedidas por: 

Recolha de Alimentos 
 
Em dezembro, a comunidade contribuiu 
para o Grupo Sócio-Caritativo com: 
açúcar (236 pacotes), bolachas (112), 
leite (82), macarrão (69), arroz (68), 
atum (64), azeite (49), óleo (48), 
salsichas (45), entre outros. 
No fim de semana de 14 e 15 de 
janeiro, o Grupo apela à comunidade 
para contribuir com: açúcar, azeite e 
óleo.    

Cantadeiras de Alma Alentejana 

As Cantadeiras de Alma Alentejana e o Grupo de Jovens 
«Águas Vivas» vão animar a Eucaristia das 19h no dia 8 de 
janeiro, Domingo da Epifania do Senhor. Tal como no Natal, 
será dado o beijo ao Menino Jesus. 

 

 

Cantadeiras de Alma Alentejana: 
http://www.facebook.com/cantadeiras.almaalen
tejana 
Grupo de Jovens Águas Vivas: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1000
02571726491&sk=wall#!/profile.php?id=1000
02571726491 

Nasceu no passado dia 19 de 
dezembro Alexandre Pacheco, filho da 
catequista Ana Clara Pacheco e Rui 
Pacheco. Felicidades! 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Horário das Missas                                                              Adoração do Santíssimo e Confissões: 
                                                                                                6.a-feira – 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 60,1-6; 2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6; Evangelho: Mt 2,1-12 
 
A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens… Ele é uma “luz” que se acende na noite do 
mundo e atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, essa “luz” incarnou na 
nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva. 
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus 
povos de todo o mundo. 
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos” do oriente, representantes de 
todos os povos da terra… Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-n’O com esperança até O encontrar, 
reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e aceitam-n’O como “o Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém 
torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, sem exceção. 
A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus 
e pagãos numa mesma comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus. 
 
Para pensar: Impressiona no relato de Mateus, a “desinstalação” dos “magos”: viram a “estrela”, deixaram tudo, arriscaram 
tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, ou estamos demasiado agarrados ao nosso 
sofá, ao nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador? Somos capazes de deixar tudo 
para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos? 

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 
Pereiro 
Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  
E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

Concurso de Presépios 

Trinta crianças e jovens da catequese participaram no concurso de presépios da nossa paróquia. A alta qualidade dos trabalhos 
apresentados dificultou bastante a decisão do júri composto pelo Diácono Manuel Redol da Clara, a arquitecta Elisabete Filipe e o 
designer gráfico Rui Sacadura. Após a avaliação de todos os presépios, o júri escolheu os três primeiros lugares e atribuiu três 
menções honrosas. Parabéns a todos os participantes. 
 

 

  

 

 

 

1.o Lugar 2.o Lugar 3.o Lugar 

Joana Pereira – 4.º Volume Inês Bento – 5.º Volume Alexandre Matias – 4.º Volume 

Menção Honrosa Menção Honrosa Menção Honrosa 

Paula Vilas Boas – 3.º Volume Irene Lopes – 3.º Volume 

Joana Pereira – 4º Volume 

Ana Rita Cruz – 4.º Volume 

Fotografias gentilmente cedidas por Rui Sacadura 


