
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

15 de Janeiro 2012 ― II Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 16 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

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 
16, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
18, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
19, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 21h30m 
MCC, 21h30m 
20, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
21, Sábado: 
Escuteiros, 14h – Apresentação 1.ª 
Aventura 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
22, Domingo: 
Encontro dos Crismados em 2011  
com o Bispo – Sé de Setúbal 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«Cada crente tem, a seu lado, um anjo como protetor e pastor, para o conduzir na vida», São Basílio Magno 

18 a 25 de Janeiro: Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos  
Este ano, o tema do «Oitavário pela Unidade da Igreja» é baseado em 1 Coríntios 15, 51-58: 
"Todos seremos transformados pela vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo". Em Setúbal, a 
celebração será no dia 22, às 15h, na igreja de Jesus. Estarão presentes representantes da 
Igreja Católica de rito latino, da Igreja Lusitana, da Igreja Católica Ucraniana e das Igrejas 
Ortodoxas Russa e Romena. 
O Oitavário, que comemorou o seu centenário em 2008, foi concebido pelo Padre Paul 
Wattson, e teve lugar, pela primeira vez, em Gaymoor (Nova Iorque) de 18 a 25 de Janeiro 
de 1908. 
Em Outubro de 2011, o discurso do Papa Bento XVI, durante o Encontro Inter-religioso de 
Assis, reforça a sua «luta» pelo diálogo ecuménico. «A crítica da religião, a partir do 
Iluminismo, alegou repetidamente que a religião seria causa de violência e assim fomentou 
a hostilidade contra as religiões. Que, no caso em questão, a religião motive de facto a 
violência é algo que, enquanto pessoas religiosas, nos deve preocupar profundamente (…) 
O que os representantes das religiões congregados no ano 1986, em Assis, pretenderam 
dizer – e nós o repetimos com vigor e grande firmeza – era que esta não é a verdadeira 
natureza da religião. Ao contrário, é a sua deturpação e contribui para a sua destruição. 
Contra isso, objecta-se: Mas donde deduzis qual seja a verdadeira natureza da religião? A 
vossa pretensão por acaso não deriva do facto que se apagou entre vós a força da religião? E 
outros objectarão: Mas existe verdadeiramente uma natureza comum da religião, que se 
exprima em todas as religiões e, por conseguinte, seja válida para todas? Devemos enfrentar 
estas questões, se quisermos contrastar de modo realista e credível o recurso à violência por 
motivos religiosos. Aqui situa-se uma tarefa fundamental do diálogo inter-religioso, uma 
tarefa que deve ser novamente sublinhada por este encontro. Como cristão, quero dizer, 
neste momento: É verdade, na história, também se recorreu à violência em nome da fé 
cristã. Reconhecemo-lo, cheios de vergonha. Mas, sem sombra de dúvida, tratou-se de um 
uso abusivo da fé cristã, em contraste evidente com a sua verdadeira natureza. O Deus em 
quem nós, cristãos, acreditamos é o Criador e Pai de todos os homens, a partir do qual todas 
as pessoas são irmãos e irmãs entre si e constituem uma única família. A Cruz de Cristo é, 
para nós, o sinal daquele Deus que, no lugar da violência, coloca o sofrer com o outro e o 
amar com o outro. O seu nome é «Deus do amor e da paz» (2 Cor 13,11). É tarefa de todos 
aqueles que possuem alguma responsabilidade pela fé cristã, purificar continuamente a 
religião dos cristãos a partir do seu centro interior, para que – apesar da fraqueza do homem 
– seja verdadeiramente instrumento da paz de Deus no mundo». 
 

 

Alma Alentejana 

A Solenidade da Epifania do Senhor, trouxe as «Cantadeiras de Alma Alentejana» à nossa 
Paróquia, numa atitude de convívio e de louvor ao Menino Jesus recém-nascido. Cerca de uma 
centena de pessoas marcou presença nesta nobre iniciativa. No final da Eucaristia das 19h, foi o 
habitual beijo ao Menino, que, desta feita, foi acompanhado pelo cântico «Dá-me o Menino 
Jesus», na voz das «Cantadeiras de Alma Alentejana». Por fim, houve um lanche «ajantarado», 
organizado pela comunidade. Uma experiência muito positiva e alegre, assim se ouviu alguns 
Jovens a classificarem o encontro.  
Deus seja Louvado. 

Aquino Sena Pina 
 

 

 

Jantar de Reis 
Foi com 30 elementos que o grupo de jovem «Águas Vivas» se encontrou no dia 7 (sábado) para 
celebrar o dia dos Reis. O jantar decorreu no Centro Pastoral e contou com a presença de quase todos 
os elementos do grupo, que quiseram dar um sentido a esse dia, oferecendo as suas prendas uns aos 
outros, assim como os Reis Magos ofereceram ao Menino Jesus. Uma iniciativa que, segundo eles, é 
para continuar, pois só assim as prendas tiveram mais valor. Foi também sorteado um cabaz dos Reis 
que saiu a uma família muito numerosa da nossa Paróquia.  
Louvado seja o Menino Jesus!     

        Aquino Sena Pina  
 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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: 1 Sam 3, 3b-10.19; 2ª Leitura: 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Evangelho: Jo 1,35-42 
 
A liturgia do 2.º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus e 
para seguir Jesus. A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o 
chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, o qual vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao homem é pedido que se 
coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os desafios de Deus. O Evangelho descreve o encontro de Jesus 
com os seus primeiros discípulos. Quem é “discípulo” de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de João, 
o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no 
caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz 
de testemunhar Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de 
forma coerente com o chamamento que Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo deve manifestar-se sempre a vida 
nova de Deus. Aplicado ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais 
notórias – isto significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. 
 
Para pensar: O que é, em concreto, seguir Jesus? É ver n’Ele o Messias libertador com uma proposta de vida verdadeira e eterna, 
aceitar tornar-se seu discípulo, segui-l’O no caminho do amor, da entrega, da doação da vida, aceitar o desafio de entrar na sua casa e 
de viver em comunhão com Ele. 

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

«Descobrir» a Palavra de Deus 
Depois de receberem a Bíblia, das mãos do Padre José Pinheiro, na Festa da Palavra, realizada em 
Novembro, as crianças do 4.º volume da Catequese começaram no passado fim de semana a ler a 
Palavra de Deus de uma forma mais aprofundada, como nos conta Andreia Pereira, catequista deste 
volume. «Apesar de ser catequista há pouco tempo, não é a primeira vez que ensino um grupo de 
crianças a descobrir a Bíblia. É, sem dúvida, uma catequese emocionante e interessante: poder ver 
as crianças a desfolharem, pela primeira vez, as páginas da sua própria Bíblia, poderem descobrir o 
que se esconde nas pequenas letras que cada uma tem. Sinto que as crianças gostam muito deste 
momento, é algo de novo, algo que os adultos cristãos fazem no seu quotidiano. Penso que elas se 
sentem verdadeiramente pequenos/grandes adultos. E eu sinto-me realmente lisonjeada em poder 
ser a primeira pessoa a ajudá-los nesta grande tarefa, descobrir o mundo por detrás da Bíblia». 

 

;atal no Centro Paroquial 

No decorrer do tempo do Advento, no dia 15 de Dezembro, realizou-se a nossa Festa de Natal 
na Instituição da CERCISA, onde as crianças apresentaram uma história de Natal, com a 
representação de várias personagens, todas em conjunto com canções e muita diversão. No 
continuar da semana natalícia, as nossas crianças foram ao Teatro Tivoli, no dia 21 de 
Dezembro, ver a peça Canela, Ovos e Verdade, uma história que salienta os principais valores 
necessários para uma boa vivência entre as crianças. Para finalizar a época das Festas, no Dia de 
Reis, as crianças das salas do Pré-Escolar, deslocaram-se à AURPIM de Miratejo para desejar 
umas Boas Festas e um bom início de ano, cantar as Janeiras e oferecer um painel realizado 
pelas crianças aos utentes do Centro. Estes ficaram muito contentes com a presença das crianças 
e estas também gostaram bastante do convívio. 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 
 

Concurso de Presépios À Escuta: No final do ano passado, os Escuteiros 
participaram na feira do Associativismo 2011 da 
Freguesia de Corroios. A feira consistia em dar a 
conhecer um pouco das associações da freguesia e o 
agrupamento 699 não faltou a esta iniciativa! Durante 
toda a manhã, demos a conhecer um pouco do 
escutismo e angariámos fundos. Esperamos que para 
o ano a feira se volte a realizar e que nós estejamos, 
mais uma vez, presentes, sempre a dar o nosso 
melhor.  

Catarina Garcia   
 

Concurso de Presépios  


