
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

19 de Fevereiro 2012 ― VII Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 21 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

18, Sábado: 
CNE: Acampamento 1ª Secção (18 a 
20), Acampamento 2ª e 3ª Secções  
(18 a 21) 
Catequese e Grupo de Jovens,  
Festa de Carnaval, 16h 
Recolha de Alimentos 
19, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
Recolha de Alimentos 
20, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
22, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Eucaristia, 21h 
23, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
24, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
25, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Oração Vicarial, 21h15m 
26, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

«Com todos se deve proceder com justiça e bondade», Dignitatis humanae, n.º 7 

Quaresma 2012 

 

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho” (Mc. 1,15) 

Caros paroquianos, 
Na próxima quarta-feira, de Cinzas, a Igreja inicia a sua caminhada quaresmal.  
Mas o que é a Quaresma? A Quaresma, como o nome indica, é o período de quarenta dias 
de preparação para a celebração da Páscoa (paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo).  
É um tempo que nos é dado para recuperarmos a amizade (relação) com Jesus, que 
nos salva e que recebemos no dia do nosso Batismo. Por isso, este tempo implica 
obrigatoriamente um profundo desejo de mudança. Para que o Dom de Deus não encontre 
obstáculos (o nosso pecado) que nos impeçam de crescer em santidade. 
São Paulo recorda-nos que: «participamos dos seus sofrimentos para participarmos 
também da sua glória» (Rm 8,17). Esta é a lógica da quaresma. Padecer com Jesus para 
ressuscitar com Jesus. 
Jesus, no início da sua vida pública procura o deserto, num gesto de renúncia de si mesmo 
e, simultaneamente, de abertura total à vontade do Pai.  
Quando nos dispomos a seguir Jesus, surgem as tentações. Jesus também sofreu este 
combate, que nós tão bem conhecemos. Jesus quer ensinar-nos o “remédio” para 
vencermos as tentações: o jejum, a oração e a esmola. 
A Quaresma é, por isso, o tempo de exercitar a renúncia dos nossos desejos mundanos e, 
com determinação e alegria dizer o nosso “sim” à vontade de Deus. Este é, por isso, o 
tempo da libertação de tudo aquilo que nos torna escravos dos nossos apetites desordenados 
e desorientadores. 
Neste caminho de abandono à vontade de Deus, o vosso 

Padre José Pinheiro 

IV Encontro Diocesano dos ?úcleos Paroquiais da Pastoral da Saúde 
No passado dia 12 de fevereiro, realizou-se, na Cúria Diocesana de Setúbal, o IV Encontro 
Diocesano dos Núcleos Paroquiais da Pastoral da Saúde, cujo tema foi: A relevância dos 
Sacramentos de Cura – um desafio para a Pastoral da Saúde. Foram oradores a Dra. 
Helena Presas, coordenadora da Pastoral da Saúde da paróquia do Campo Grande e o Frei 
Hermínio Araújo, membro da Equipa de Cuidados Paliativos do Hospital do Mar. Após a 
reflexão em grupo sobre a temática apresentada, concluiu-se que ainda existe um certo tabu 
sobre os sacramentos da cura, em especial o da Santa Unção dos Enfermos. Neste sentido, a 
pastoral da saúde deve ter um papel de formação e preparação dos doentes para a 
administração deste sacramento, que sempre que possível, deve acontecer em comunidade. 
Foi uma tarde de enriquecimento e partilha de ideias entre todos os grupos da diocese. 
                                                                                                               

Eulália Pereiro 
 

PEREGRI?OS 

Faleceram: Fortunato Pedroto 7/02/2012; 
Adélia Nunes 8/02/2012 e Benvinda da 
Ascenção Marques Vieira 14/02/2012. 

 

Apesar do frio que se fez sentir, no dia 4 de fevereiro, a tarde na nossa paróquia aqueceu e enriqueceu os 
corações dos que estiveram presentes no 1.ºEncontro de Pais de Escuteiros. Estivemos na companhia do 
padre Zé Pinheiro, da chefe Júlia e dos cerca de trinta pais de escuteiros, tornando o espaço de encontro 
pequeno para os demais. Como pais e como forma de melhor acompanharmos o percurso dos nossos 
filhos no escutismo católico, a oração “Pai Nosso” foi o mote que fez despoletar a reflexão em grupo, 
reconhecendo a riqueza e a dimensão que a mesma contém. Ficou a vontade e o desejo de repetir, sabendo 
que: «Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu estarei entre vós» (Mt 18,20). Um grande 
obrigado a todos os que participaram e esperamos que estes laços se mantenham.   

Paula Sacadura 

Dia de Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão 

Realiza-se no próximo dia 25 de fevereiro, no Santuário de Cristo Rei, em Almada, para as Vigararias de Almada, Caparica e Seixal, o dia 
de formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão, que começa às 9h30m e termina às 16h. Esta formação destina-se a todos os 
Ministros Extraordinários da Comunhão, mas é obrigatória para aqueles que terminando este ano o seu mandato venham a ser 
reconduzidos. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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 43,18-19.21-22.24b-25; 2ª Leitura: 2 Cor 1,18-22; Evangelho: Mc 2,1-12 
 
A liturgia do 7.º Domingo do Tempo Comum convida-nos, uma vez mais, a tomar consciência de que Deus tem um projeto de salvação 
para os homens e para o mundo. Esse projeto (que em Jesus se torna vivo, palpável, realmente libertador) é um dom de Deus que o 
homem deve acolher com fé. A primeira leitura fala-nos de um Deus que, em todos os momentos da história, está ao lado do seu Povo, 
a fim de o conduzir ao encontro da liberdade e da vida verdadeira. Sugere, no entanto, que o Povo necessita de percorrer um caminho 
de conversão e de renovação, antes de poder acolher a salvação/libertação que Deus tem para oferecer. 
O Evangelho retoma a mesma temática. Diz que, através de Jesus, Deus derrama sobre a humanidade sofredora e prisioneira do pecado 
a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Ao homem resta acolher o dom de Deus, ir ao encontro de Jesus e aderir a essa proposta 
libertadora que Jesus veio apresentar. A segunda leitura recomenda àqueles que aderiram à proposta de Jesus que vivam com coerência, 
com verdade, com sinceridade o seu compromisso, sem recurso a subterfúgios ou a lógicas de oportunidade. 
 
Para pensar: Jesus fez-Se solidário com os sofredores, os excluídos, os oprimidos, os escravizados, e disse-lhes que Deus não os 
condenava. Convidou-os a integrar a família do “Reino”, apresentou-lhes um caminho de amor e de liberdade, ofereceu-lhes o 
acesso à vida verdadeira e definitiva. É este Jesus que, com palavras e com gestos, ama, liberta e salva que nós testemunhamos 
no meio dos nossos irmãos? 

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

Concurso de Presépios 

A «Noite de Fados», em comunidade, foi reviver e recordar o «Fado», património da nossa cultura e 
mundial e o encontro da comunidade num ambiente de festa e convívio. 
Este evento só foi possível porque a comunidade, voluntariamente, se empenhou e participou para que 
fosse um êxito, desde a sua adesão com a sua presença, porque o Salão ficou cheio, com a ocupação de 29 
mesas de 6 lugares, à sua participação com ofertas de produtos e iguarias. É de salientar a preciosa ajuda e 
colaboração dos jovens escuteiros, as senhoras na cozinha e o controle das entradas e seu 
acompanhamento. 
Foi o décimo ano, que Miratejo/ Laranjeiro assistiu a um espetáculo de fados, apresentado pelo Sr. 
Rodrigues e, executado por um grupo de fadistas, algumas bem jovens, da Escola de Fados da Casa do 
Povo de Corroios, com dois excelentes guitarristas que muito bem os souberam acompanhar, deliciando 
com a sua voz toda a assistência. Certamente muito mais havia a dizer e muita gente terá pena por não ter 
assistido ao belo espetáculo, mas com certeza para o ano haverá mais.                                     

José Cardoso    

No passado dia 11 de fevereiro, a paróquia de Miratejo/Laranjeiro organizou a sua X noite de Fados que já 
vem sendo uma tradição, sempre com muito sucesso. 
Os Caminheiros do 699 foram mais uma vez convidados a participar na ajuda ao serviço de mesas, tarefa 
que fazem sempre com gosto e muita dedicação. Este ano não foi exceção e os nossos 7 Caminheiros com 
a ajuda de 3 Pioneiros serviram as 29 mesas completas desta noite especial. 
É sempre uma alegria poder ajudar a comunidade, quer no seu conjunto, quer particularmente, pois assim 
podemos receber a alegria das pessoas como prémio do nosso esforço voluntário por fazer o bem! 
Se Deus quiser, para o ano lá os encontraremos sempre com a mesma alegria e boa vontade de ajudar!                           

  Emanuel Pereiro 

À Escuta: ?oite de Fados – Os Bastidores 

 

 

 

   

 

No passado dia 6 de fevereiro, completaram-se quatro 
anos sobre o falecimento de Eduardo Bonnín, 
fundador dos Cursilhos de Cristandade.  
 

 

No aniversário da morte de Jacinta Marto, a 20 de 
fevereiro, a Igreja celebra a festa litúrgica dos 
Beatos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto. 

  


