
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

05 de Fevereiro 2012 ― V Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 19 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

04, Sábado: 

Escuteiros, 14h – Atividade exterior  

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Eucaristia: Festa do Pai-Nosso, 18h15m 

05, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

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

08, Quarta-feira: 

MF, 16h 

Grupo Bíblico, 21h 

Formação de Adultos, 21h 

09, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 

MCC, 21h30m 

10, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 

Coro da Catequese, 19h 

11, Sábado: 

Dia Mundial do Doente 

Escuteiros, 14h  

Formação de Adultos, 17h 

Catequese, 17h e 19h30m 

Noite de Fados, 20h 

12, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 

Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

 

«Ao aceitar a vontade do Pai, Jesus mostra que é cumprindo os desígnios de Deus que se pode fazer da terra o Céu»,  

Papa Bento XVI 

Dia Diocesano do Catequista 

 

 

Realizou-se, no passado dia 29 de janeiro de 

2012, mais um Dia Diocesano do Catequista. 

Este evento decorreu no auditório de Nossa 

Senhora da Anunciada, em Setúbal, e foi o 

primeiro organizado pelo Padre Rui Gouveia, 

o novo diretor do Secretariado Diocesano de 

Catequese. 

Este grande encontro, que teve como tema 

«Oração, porta para a fé», começou pelas 9h30m  

 com a oração de Laudes, seguido de um momento de louvor e adoração ao Santíssimo 

Sacramento, animado, nas orações, por crianças da cidade sadina. 

Depois fez-se a apresentação das Vigararias e respetivas paróquias. Finda a 

apresentação, foram projetados dois pequenos filmes: um sobre São José, que foi 

escolhido como patrono do encontro deste ano, e o outro sobre o A3 Jovem. 

 Durante o intervalo da manhã, bem como no da 

tarde, os catequistas de Miratejo/Laranjeiro 

estiveram de serviço no bar do auditório e foram 

exemplares! 

Seguiu-se a conferência sobre o tema deste dia, 

em que orador foi o próprio Pe. Rui Gouveia que 

se baseou no que o Youcat nos diz sobre o Pai-

Nosso. 

Após o almoço, o programa continuou com o 

ensaio dos cânticos para a Eucaristia (entretanto 

chegou  chegou D. Gilberto, Bispo de Setúbal, acompanhado pelo Pe. Lobato, Vigário geral) e 

com a intervenção do Pe. João Rosa, da Pastoral da Saúde, que abordou a campanha de 

sensibilização para a formação de voluntários visitadores de doentes e de pessoas que 

precisem de assistência. Falou, igualmente, do concurso do cartaz desta campanha, 

realçando o drama das pessoas que vivem sozinhas sem ninguém que as ajude e 

lembrando as notícias das pessoas que morrem sós.  

Depois D. Gilberto entregou os diplomas aos catequistas que completaram o Curso 

Geral e projetou-se um pequeno filme alusivo ao Dia Diocesano do Catequista.  

De seguida, os catequistas dividiram-se por seis ateliers orientados por outros tantos 

sacerdotes (a oração em família, a leitura orante da Bíblia, a oração como terapia, a 

oração na eucaristia, a oração de Jesus, a oração a partir da arte), após os quais se fez a 

partilha sucinta das conclusões dos vários grupos.  

O Bispo de Setúbal dirigiu uma palavra aos catequistas para lhes falar da importância 

da oração na catequese e em família. 

O programa terminou da melhor maneira com a Eucaristia presidida por D. Gilberto e 

na qual, na altura do abraço da paz, o nosso bispo disse que «não se pode comungar 

Cristo se não se comungar com os irmãos» e fez um apelo dramático aos catequistas 

para que «ensinem as crianças a amar mais as pessoas, principalmente as doentes e as 

mais pobres!» 

Foi um dia intenso, em que os catequistas, animados a ensinar «com a autoridade de 

Jesus», regressaram às suas paróquias mais cientes das suas responsabilidades e viram a 

sua Fé, esperança e caridade fortalecidas! 

                                                                                              José Tiago Avelar 

 

 

 

 

O Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa celebra-se no dia 5 de fevereiro. Este ano, o lema: «UCP: Um Projeto da 

Igreja com 45 anos» marca as comemorações. 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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: Job 7,1-4.6-7; 2ª Leitura: 1 Cor 9,16-19.22-23; Evangelho: Mc 1, 29-39 

 

Que sentido têm o sofrimento e a dor que acompanham a caminhada do homem pela terra? Qual a “posição” de Deus face aos 

dramas que marcam a nossa existência? A liturgia do 5.º Domingo do Tempo Comum reflete sobre estas questões 

fundamentais. Garante-nos que o projeto de Deus para o homem não é um projeto de morte, mas é um projeto de vida 

verdadeira, de felicidade sem fim. 

Na primeira leitura, um crente chamado Job comenta, com amargura e desilusão, o facto de a sua vida estar marcada por um 

sofrimento atroz e de Deus parecer ausente e indiferente face ao desespero em que a sua existência decorre… Apesar disso, é a 

Deus que Job se dirige, pois sabe que Deus é a sua única esperança e que fora d’Ele não há possibilidade de salvação. 

No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de Deus com a felicidade dos seus filhos. Na ação libertadora de Jesus em 

favor dos homens, começa a manifestar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem opressão, sem exclusão que Deus sonhou 

para os homens. O texto sugere, ainda, que a ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos.  

A segunda leitura sublinha, especialmente, a obrigação que os discípulos de Jesus assumiram no sentido de testemunhar diante 

de todos os homens a proposta libertadora de Jesus. Na sua ação e no seu testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser 

guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho e aos irmãos. 

 

Para pensar: Os meus gestos são sinais da vida de Deus (“milagres”) para os irmãos que caminham ao meu lado? O meu 

encontro com Jesus constituiu, verdadeiramente, uma experiência de libertação e levou-me a optar pelos valores do Evangelho? 

Ficha Técnica 
Edição: Eva Chermont, Maria Lanita, Emanuel 

Pereiro 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com  

E-mail do Site: siteparoquiamiratejo@gmail.com 
 

Concurso de Presépios 

IV Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde 

>oite de Fados 

Gostaria de chamar a atenção para os “Sacramentos de cura”, ou seja, o sacramento da 

Reconciliação e o Sacramento da Unção dos Enfermos. Com efeito, no seu Filho, Deus não nos 

abandona às nossas angústias e sofrimentos, mas está próximo de nós, ajuda-nos a suportá-los e 

deseja curar profundamente o nosso coração. 

Papa Bento XVI, Mensagem para o Dia Mundial do Doente 2012. 

 

A Comissão Diocesana realiza, no próximo dia 12 de fevereiro, o IV Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde, que irá ter lugar na 

Cúria Diocesana de Setúbal, a partir das 14h30m.  

O tema de reflexão, «A relevância dos “Sacramentos de cura” na Pastoral da Saúde», incide sobre o desafio do Papa para este Dia 

Mundial do Doente. Recorde-se que este é o ano de preparação para o «Ano da Fé» proclamado pelo Papa Bento XVI, para o 

próximo ano pastoral 2012/2013. 

Este encontro irá contar com a presença de Helena Presas, responsável pela Pastoral da Saúde da Paróquia do Campo Grande, e de 

Frei Hermínio Araújo, membro dos corpos gerentes da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para o triénio 2012-2014, e da 

Equipa de Cuidados Paliativos do Hospital do Mar (Bobadela-Lisboa). 

De salientar que no próximo dia 10 de Maio se realizarão também as «III Jornadas da Pastoral da Saúde», no Instituto Politécnico de 

Setúbal, das 9h às 17h30m. 

 

Blog da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal: http://alfaeomegasaude.blogspot.com/ 

 

 

A 10.ª edição da «Noite de Fados» da nossa 

paróquia realiza-se no dia 11 de fevereiro, na 

Escola Básica de Miratejo, a partir das 20h. 

Não perca tempo e garanta o seu lugar, 

inscrevendo-se no Cartório. 

O espectáculo irá contar com a presença dos 

fadistas Diana Vilarinho, Lina Duarte, Milay, 

Mariana Passarinho, Emídio Leitão e Maria 

Passarinho. Na guitarra irá estar Sérgio Costa 

e na viola André Ramos. 

Encerramento do 91.º Cursilho de Cristandade de Senhoras 

 

O encerramento do 91.º Cursilho 

de Cristandade de Senhoras 

decorreu, no passado dia 29 de 

janeiro, na Igreja Paroquial de 

Nossa Sra. da Assunção (Igreja 

Nova de Almada). Neste 

Cursilho, que contou com a 

presença de 29 senhoras, 

participaram também Maria da 

Luz Vilas Boas e Isabel 

Gonçalves da nossa paróquia.  


