
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

12 de Fevereiro 2012 ― VI Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 20 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

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 
13, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
14, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
15, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
16, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
17, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
18, Sábado: 
Catequese: Encontro Interdiocesano, 
Fátima (18 e 19) 
CNE: Acampamento 1ª Secção (18 a 
20), Acampamento 2ª e 3ª Secções  
(18 a 21) 
19, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

«Todas as criaturas são filhas do único Pai, pelo que são irmãs», São Francisco de Assis 

Dia Mundial do Doente – Mensagem de D. Gilberto 

 

Caros Diocesanos da Diocese de Setúbal, 
 
Levanta-te e vai, a tua fé te salvou 
Jesus, ao anunciar o Reino de Deus, acolhia os doentes e curava-os, desde que acreditassem 
n’Ele. Por isso, perguntava a quem Lhe pedia a cura: «acreditas» ou então, após a cura, 
dizia: «vai, a tua fé te salvou». Esta palavra «vai, a tua fé te salvou» põe em evidência a 
compaixão de Jesus pelos doentes, o Seu poder de os salvar e a necessidade da fé em Jesus 
para ser curado por Ele. Jesus curou fisicamente muitos doentes, mas a Sua salvação é, de 
outra ordem, mais profunda e indispensável. Jesus faculta ao homem amor, esperança, 
grandes razões para viver. O amor e o sentido para a vida são tão importantes que, se 
faltam, a saúde física por vezes se degrada e também acontece que, quando as razões de 
viver são fortes, é mais fácil a recuperação do doente. É que o homem é corpo e alma em 
permanente diálogo.  
Onde pode o homem de hoje encontrar Jesus Ressuscitado para Lhe pedir que o cure?  
A igreja, sinal de Jesus vivo presente entre nós, tem dois belos sacramentos em que Jesus 
está pronto a acolher e salvar o doente: o sacramento da Unção dos doentes e o sacramento 
da Reconciliação ou confissão. A acompanhá-los, está a Eucaristia sobretudo na forma de 
Viático. São sacramentos mal conhecidos, que urge redescobrir, pois estão ao serviço da 
cura do pecado e da desesperança. Estão ao serviço do doente que crê em Jesus. Por meio 
deles, Jesus deseja salvar o enfermo como lembra o Santo Padre na mensagem para o XV 
Dia Mundial do Doente que vamos celebrar em 11 de fevereiro. 
Queria, pois, no Dia mundial do Doente, pedir aos doentes que vejam o tempo da doença 
como tempo especial de (re)encontro com Jesus que salva e como tempo de crescimento na 
fé no Salvador. O tempo da doença não pode ser tempo perdido, mas tempo de salvação. E 
de facto, muitas pessoas, na doença, encontram o significado da vida, a esperança e a 
alegria que não tinham. Queria, também, neste Dia, dar graças a Deus pelas pessoas que nas 
paróquias cuidam os doentes: familiares, serviços organizados e voluntariado. Queria dar-
Lhe graças pelas capelanias hospitalares de apoio ao doente. E peço à Comissão Diocesana 
da Saúde que ajude os párocos na (re)organização da pastoral da saúde para que apoie mais 
pessoas. Queria, ainda, pedir aos doentes que avisem por si ou por algum familiar ou 
vizinho a paróquia ou o capelão hospitalar da sua doença em casa ou do seu internamento 
hospitalar para que possam ser ajudados a encontrar-se com Jesus, que cura os que O 
procuram com fé. É necessário melhorar a comunicação entre o doente e o pároco; entre o 
doente, a paróquia e o capelão hospitalar.  
Neste Dia mundial do Doente, instituído pelo Beato João Paulo II, desejo aos doentes 
recuperação rápida e que o tempo da doença seja tempo de salvação; felicito os 
profissionais da saúde e todos os que de algum modo cuidam dos doentes; e encorajo as 
paróquias e as capelanias hospitalares a trabalharem para que a salvação plena de Jesus 
Cristo chegue aos doentes. 
Implorando a bênção de Deus sobre todos os doentes e sobre os que deles cuidam, peço aos 
doentes que ajudem a Igreja de Setúbal a crescer na fé, na esperança e na caridade. 
 

D. Gilberto, Bispo de Setúbal                      
                   

Festa do Pai-6osso 

Recolha de Alimentos 
Em janeiro, a comunidade contribuiu 
para o Grupo Sócio-Caritativo com: 
açúcar (89 pacotes), bolachas (44), 
leite (36), atum (32), salsichas (30), 
azeite (27), macarrão (25), esparguete 
(24), arroz (23), entre outros. No fim 
de semana de 18 e 19 de fevereiro, o 
Grupo apela à comunidade para 
contribuir com: açúcar, azeite e óleo.    

 

No passado sábado, dia 4 de fevereiro, as crianças do 2.º volume tiveram a festa do Pai-
Nosso. Para nós, catequistas, é o resultado final de um longo caminho a ensinar-lhes as 
orações mais conhecidas (como o Pai-Nosso, a Avé Maria, o Glória...). Para as crianças, é 
uma pequena meta da sua vida cristã, pois afinal todos nos lembramos de quando nos 
ensinaram estas orações. Especialmente o Pai-Nosso, é uma oração muito rica e forte em 
palavras. Devemos pensar e refletir sobre cada palavra, de forma a que as crianças possam 
acreditar em cada frase como cada um de nós acredita quando reza esta oração. 
 

Bruno Silva, catequista 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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: Lev 13,1-2.44-46; 2ª Leitura: 1 Cor 10,31-11,1; Evangelho: Mc 1,40-45 
 
A liturgia do 6.º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, que convida todos os 
homens e todas as mulheres a integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita que, em seu 
nome, se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos a legislação que 
definia a forma de tratar com os leprosos. Impressiona como, a partir de uma imagem deturpada de Deus, os homens são capazes de 
inventar mecanismos de discriminação e de rejeição em nome de Deus. O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro 
dos seus filhos vítimas da rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus 
sofrimentos, convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a discriminação e denuncia como contrários aos 
seus projetos todos os mecanismos de opressão dos irmãos. A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a glória de 
Deus e o serviço dos irmãos. O exemplo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na obediência incondicional aos projetos do Pai e 
fez da sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens. 
Para pensar: A atitude de Jesus em relação ao leproso (bem como aos outros excluídos da sociedade do seu tempo) é uma atitude de 
proximidade, de solidariedade, de aceitação. Como é que lidamos com os excluídos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e 
acolher (os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os “diferentes”) ou perpetuamos os mecanismos de exclusão e de discriminação? 

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

Concurso de Presépios 

Pastoral da Saúde: O quê? / Para quê? 

«… Que a Igreja esteja ao serviço do amor pelos enfermos e por todos os que sofrem», Bento XVI 

A Pastoral da Saúde é um movimento da Igreja que tem como objetivo defender, preservar, cuidar e celebrar a vida; ou seja, a saúde plena 
de todo o povo de Deus, independentemente de qualquer fator de exclusão social, inclusive o credo.  
O grupo da nossa comunidade tem desenvolvido atividades no âmbito da educação para a saúde, isto é, prevenir as doenças, educando 
para estilos de vida saudáveis, visita e acompanhamento de doentes humanizando a assistência, acompanhamento espiritual e fazer oração. 
Há a preocupação de estar presente ao longo de todo o ano quer junto da comunidade na celebração da unção dos doentes, na 
comemoração do Dia Internacional do doente, quer junto do doente em sua casa, visitando-o e apoiando-o naquilo que ele não pode 
executar como, por exemplo, uma simples ida à farmácia, ao médico ou às compras de supermercado. Sugerimos a todos os membros da 
comunidade que, ao adoecerem ou que conheçam alguém que adoeça e que fique hospitalizado, deverão pedir assistência religiosa, 
solicitando a presença do capelão e dos assistentes espirituais em serviço no hospital. Se permanecerem em casa, deverão solicitar, na 
paróquia a presença e o apoio de um agente da Pastoral da Saúde porque há um trabalho transversal, tendo em conta não só os doentes, 
mas também as suas famílias, apoiando-as na difícil tarefa de cuidadores e também daqueles que estão sós e precisam de companhia no 
combate à solidão. Os doentes são membros vivos da comunidade cristã e têm de ter consciência de que unidos a Cristo sofredor, 
ofereçam a Deus as suas dificuldades, pelas intenções de sua Santidade, o Papa, para o mundo e das do seu pároco para a própria 
comunidade. 

Eulália Pereiro   

 

 

Visita às Missionárias da Caridade 

No passado dia 4 de fevereiro, os Caminheiros do 699 Miratejo realizaram uma atividade de 
serviço nas Missionárias da Caridade, em Setúbal. As Missionárias da Caridade ou Irmãs de 
Calcutá são uma congregação religiosa fundada em Portugal (na cidade de Setúbal), em 1982, por 
Madre Teresa de Calcutá que se deslocou à nossa diocese a pedido de D. Manuel Martins, na 
altura Bispo de Setúbal. Posteriormente, foram fundadas mais duas casas, uma em Faro e outra 
em Lisboa. Esta congregação não pede ajuda a ninguém, mas aceita toda a ajuda que venha por 
bem e, por isso, os nossos caminheiros aceitaram ajudar de forma voluntária esta congregação 
que cuida de crianças carenciadas e com deficiências profundas. Deslocaram-se à cidade 
Episcopal levando um cabaz com géneros alimentícios, bolos e algumas roupas para contribuir 
para a ordem. As irmãs acolhem na sua casa cerca de 18 crianças entre os 2 e os 12 anos e 
oferecem as refeições, alojamento e educação a estas crianças necessitadas.  
Chegados ao local, os Caminheiros, ficaram a conhecer a casa por dentro em termos de quartos e 
outras divisões e, em seguida, partilharam com as crianças algumas brincadeiras, canções, 
desenhos e jogos de forma a transformar uma tarde normal numa tarde divertida e ocupada para 
aquelas crianças tão simpáticas e humildes. Fizeram-se jogos com bolas, jogo das latas, pintaram 
um desenho e cantaram muitas músicas tocadas na guitarra. Foi uma atividade muito especial e 
marcante para todos, pois no serviço encontramos o rosto de Cristo, a alegria refletida na cara dos 
irmãos. É dando que se recebe a verdadeira felicidade! 

Emanuel Pereiro  

Peregrino: Faleceu Amândio Guerra da Silva, 20/01/2012 


