
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

22 de Janeiro 2012 ― III Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 17 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

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, Setúbal, 15h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
23 Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 
25, Quarta-feira: 

MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
26, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
27 Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
28, Sábado: 

Escuteiros, 14h - Formação 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
29, Domingo: 

Dia Diocesano do Catequista, Setúbal 
Escuteiros, Atividade de S. Paulo 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

«O desejo de orar já é oração», Georges Bernanos 

Visita do Assistente Regional ao Agrupamento 699 

 

 

O nosso Agrupamento recebeu no passado sábado, dia 
14 de janeiro, a visita do Assistente Regional, o 
Reverendo Pe. Marco Luís. 
Esta visita, inserida num ciclo de visitas aos 
Agrupamentos da Região, foi acolhida com 
entusiasmo, pois é sempre muito agradável 
recebermos a visita de um irmão escuta e estreitar 
laços com o Assistente Regional. 
O nosso Assistente Regional assistiu ao hastear das 
bandeiras, com todos os elementos do Agrupamento 
em formatura e dirigiu-nos palavras de alento, esperança 
e alegria, lembrando-nos o Evangelho do II Domingo 
que nos alerta para o chamamento de Deus e para a 
disponibilidade de assumir a nossa vocação. 

Deu ainda a conhecer a todos os presentes o evento diocesano A3Jovem que se irá 
realizar, convidando os jovens a participar. 
Seguidamente, reuniu-se com o Assistente de Agrupamento, Pe. José Pinheiro e com 
os Chefes de Unidade, onde se abordaram temas como a vivência da fé no nosso 
Agrupamento não só nas atividades escutistas, como integrados na Paróquia e as 
dificuldades causadas pela falta de dirigentes. 
O Pe. Marco Luís convidou ainda o nosso Agrupamento para ajudar na preparação do 
A3Jovem, ao que lhe foi transmitida a nossa disponibilidade, tal como em edições 
anteriores.  

Sempre Alerta 
Lena Brandão 

Cristo é o alfa e o ómega, o princípio e o fim, daí o logótipo ter estas duas letras que 
fazem o A3, cada pessoa é templo do Espírito Santo, a pomba que paira sobre o jovem 
peregrino e que vai acampar simboliza também este apelo a deixar-se conduzir para o 
Pai, que na Tenda eterna o acolherá um dia.  
O tema deste encontro centra-se no tema dado pelo Papa Bento XVI para 2012, 
«Alegrai-vos sempre no Senhor!», tirado da Carta aos Filipenses (4, 4); como 
preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude do Rio de Janeiro em 2013. O 
verde do logótipo demonstra a esperança que é Cristo para cada jovem que também é 
visto como a esperança de uma nova sociedade. 
Este evento será em formato de acampamento e realizar-se-á de 1 a 3 de Junho, na 
Quinta do Álamo, Seixal, Diocese de Setúbal. Será composto por diversas atividades 
tais como ateliers, atividades lúdicas (canoagem, equitação, rapel, peddy-paper), 
momentos de oração, exposições, tendas dos secretariados diocesanos, debates, 
conferência de fundo, concertos e incluirá a Mostra de Bandas Católicas 2012. Está 
pensado para jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos. 
 
 
Mais informações: http://www.facebook.com/A3JOVEM 
                               http://a3jovem.blogspot.com 

PEREGRI1OS 

Faleceram: 

- Elisa dos Santos Félix Pereira, 
16/01/2012; 
- Alda Silva Gonçalves, 18/01/2012. 
 

A 10.ª edição da «Noite de Fados» da 
nossa paróquia realiza-se no dia 11 de 
fevereiro na Escola Básica de 
Miratejo. Não perca tempo e garanta 
o seu lugar, inscrevendo-se no 
Cartório. 
 

 

 

O A3jovem, formato para jovens, três 
dias, a culminar no Domingo da 
Santíssima Trindade. Com o Pai, em 
Cristo na força do Espírito Santo.  
 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Jonas 3,1-5.10; 2ª Leitura: 1 Coríntios 7, 29-31; Evangelho: Mc 1,14-20 
 
A liturgia do 3.º Domingo do Tempo Comum propõe-nos a continuação da reflexão iniciada no passado domingo. Recorda, uma vez 
mais, que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-o à vida plena e verdadeira. A resposta do homem ao chamamento de Deus 
passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. A primeira leitura diz-nos – através da história do envio do 
profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive – que Deus ama todos os homens e a todos chama à salvação. A 
disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e em percorrer um caminho imediato de conversão constitui um modelo de 
resposta adequada ao chamamento de Deus. No Evangelho, aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus 
discípulos e para integrarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do Reino pressupõe um 
caminho de “conversão” e de adesão a Jesus e ao Evangelho. A segunda leitura convida o cristão a ter consciência de que “o tempo é 
breve” – isto é, que as realidades e valores deste mundo são passageiros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão, 
em marcha pela história, a viver de olhos postos no mundo futuro – quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos 
valores do “Reino”. 
 
Para pensar: Somos chamados a construir, com Jesus, um mundo onde Deus esteja presente e que se edifique de acordo com os 
projetos e os critérios de Deus. Estamos disponíveis para entrar nessa aventura? O que é que temos de “converter” – quer em termos 
pessoais, quer em termos institucionais – para que se manifeste, realmente, esse Reino de Deus tão esperado? 

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

Mandamentos da Criança Missionária 

Concurso de Presépios 

 

 Formação Inicial de Catequistas 

Ivone Moreira, que iniciou este ano o seu percurso como catequista, salientou a 
importância desta formação: «é uma ajuda essencial na minha caminhada, em que cada 
vez mais percebo como Jesus é importante na minha vida». Graça Pacheco acentuou a 
importância da catequese e dos catequistas na vida da Igreja e demonstrou como Jesus 
nos ama e como esse Amor nos transforma, afirmando que «Jesus veio revelar a 
dignidade da Pessoa Humana, Ele ama-nos e quer estabelecer laços connosco, aproxima-
Se, transforma-nos pelo Seu Amor e leva-nos a anunciá-Lo». 
 

 

Um dos objetivos do Padre José Pinheiro e da 
equipa de Coordenação da Catequese é 
proporcionar aos catequistas da nossa paróquia 
uma formação de qualidade que lhes permita 
crescer como cristãos conscientes do seu papel 
evangelizador.  
No passado dia 13, quinze auxiliares de 
catequese, provenientes de quatro paróquias da 
Diocese, iniciaram a «Formação Inicial de 
Catequistas», na nossa igreja, com a teóloga 
Graça Pacheco. 

Catequistas em Catequese 

O Grupo de Catequistas tem vindo a reunir-se regularmente com o 
objetivo de refletir sobre os 7 Sacramentos. 
No passado mês de dezembro,   foi abordado o Sacramento iniciático 
do Batismo, que nos liga a Jesus Cristo, insere-nos na sua morte 
redentora na cruz, liberta-nos do pecado e faz-nos  ressuscitar com Ele 
para uma vida interminável  (YOUCAT, 194). 
Como referiu Bento XVI, no batismo, cada criança é inserida numa 
companhia de amigos que nunca a abandonará nem na vida nem na 
morte. 
Foram momentos enriquecedores e de partilha que permitiram tornar o 
grupo ainda mais coeso, dinâmico, conhecedor e apto para os desafios 
cada vez mais exigentes de bem catequizar.   

 Eva Chermont 
 Cursilho de Cristandade para Senhoras: 26-29 janeiro (Palmela) – Inscrições com Pe. José Pinheiro/São Cardoso 

  

 


