
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

26 de Fevereiro 2012 ― I Domingo do Tempo da Quaresma – Ano B 

Ano IV/N.o 22 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

25, Sábado: 

Escuteiros, Acantonamento /  
Festa dos Noviços 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Oração Vicarial, 21h15m 
26, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
27, Segunda-feira: 

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

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

Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
02, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Sopa Comunitária, 20h 
Via Sacra (Catequese), 21h 
03, Sábado: 

Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolecção Quaresmal no Seminário 
04, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«Adiantai-vos uns aos outros na mútua estima», São Paulo 

Prestemos atenção uns aos outros – Mensagem Quaresmal de 2012 

 Prestemos atenção uns aos outros 

 

Caros Diocesanos de Setúbal  
Com o Santo Padre, convido-vos a ter presente nesta Quaresma esta bela e atual exortação 
da Carta aos Hebreus, 10, 24: prestemos atenção uns aos outros. Espero que cada um de 
vós leia e medite a mensagem do Santo Padre, pois é acessível e está ao dispor de todos, 
por exemplo, no jornal e no sítio da Internet da nossa Diocese. Esta exortação faz-me pedir 
a atenção de todos, sobretudo, para três grupos de pessoas: aquelas que vivem sozinhas, às 
vezes na porta ao lado (no ano passado, no país, foram encontradas mortas na sua casa 
muitas centenas de pessoas!); aquelas que, embora ativas, vivem sem esperança, em 
desânimo mortal (muitas pessoas se suicidam por ano, algumas muito novas!); e aquelas 
que vivem em carência material grave com pensões insuficientes ou desempregadas e que, 
entre outros perigos, estão expostas a perder a justa e necessária auto-estima.  
Facilmente caímos na tentação de não prestar atenção ao outro. O egoísmo faz-nos ignorar 
o outro insinuando falso respeito pela “sua esfera privada”; alimentando a ideia errada de 
que a sociedade cuidará dele; ou desculpando-se com a falta de tempo. É fácil esquecer que 
o outro é nosso irmão e que está tão ligado a nós que, esquecendo-o, nos estamos a destruir 
a nós mesmos. Que é preciso fazer para inverter isto e criar a cultura da atenção de uns aos 
outros? Abrir os olhos às suas necessidades e vencer o perigo dum coração endurecido e 
surdo. Cultivar a misericórdia activa em favor de quem sofre, seja que sofrimento for. 
Preocupar-se pelo seu bem físico e moral sem esquecer o seu bem espiritual. É importante 
corrigir o outro com sabedoria e deixarmo-nos corrigir por ele. Realizar as boas obras que o 
grito de sofrimento do outro nos lança. Prestar atenção aos outros em todo o lugar: família, 
escola, transportes, trabalho, igreja. Prestar atenção aos outros ajuda-nos a sair da solidão e 
do egoísmo que nos diminui e ajuda-nos a crescer em solidariedade, justiça, compaixão, 
perdão e verdade que nos assemelham a Jesus Cristo. Prestar atenção aos outros ajuda-nos a 
acolher Deus presente em cada pessoa.  
O tempo da Quaresma, dum modo especial, convida a redescobrir o irmão e a acolhê-lo, 
através do exercício da oração, do jejum e da abstinência, da esmola mas pode fazer-se tudo 
isto sem crescer na atenção devida ao outro que sofre ao nosso lado. Convido-vos, pois, 
caros irmãos, a realizar estes exercícios, tão bem, que presteis maior atenção uns aos 
outros.  
Um exercício para emagrecer o egoísmo e engordar o amor é a Renúncia Quaresmal feita 
com verdade, privando-nos de algo que faz falta para confortar o outro. Os quarenta e um 
mil e quatrocentos euros da Renúncia de 2011 foram distribuídos como se anunciou: nove 
mil para uma obra social em Moçambique e o resto para o nosso fundo diocesano de apoio 
caritativo. A Renúncia deste ano apoiará o Vale de Acór que tem, nesta altura, os subsídios 
do Governo muitíssimo diminuídos. E um pequeno resto, dez por cento, reforçará o fundo 
diocesano de acção social e caritativa. Espero que a nossa Renúncia deste ano supere em 
amor e numerário a do ano anterior.  
Prestar atenção uns ao outros é um caminho – longo e difícil mas belo – que nos faz sair de 
nós mesmos até sermos um só com o outro e com Deus; caminho de esvaziamento pessoal 
para acolher os outros e o Outro que é Deus e encontrar a plena felicidade! E onde cultiva a 
cultura da atenção sincera aos outros, cada pessoa pode contar, por sua vez, com a atenção 
dos outros.  
Se, entre todos os homens, esta reciprocidade é importante, mais o é entre nós cristãos que 
pelo Batismo e a Eucaristia somos membros uns dos outros. “ Isto significa que (…) a vida, 
a salvação (do outro) tem a ver com a minha vida e a minha salvação”. E vice-versa.  
Unidos a Jesus, fonte e modelo de atenção aos outros, cresçamos na atenção aos outros a 
ponto de, chegarmos à Páscoa mais parecidos com Jesus que deu a vida para a todos salvar 
e, assim, entraremos na Sua própria Páscoa. Que cada um de nós, nesta Quaresma, deseje 
superar o outro na capacidade de prestar atenção a Deus e aos irmãos que sofrem.  
Que a Senhora da Graça nos acompanhe neste belo caminho da Quaresma até à Páscoa. 
Invoco sobre todos vós, caros diocesanos e irmãos, a bênção de Deus nosso Pai.  
 

D. Gilberto, Bispo de Setúbal 
 

 

Os Sinos da nossa Igreja 

 

 

 

 

 

 
A 1.ª edição está esgotada. Mas mais 
edições vêm a caminho. Adquira já, 
contribua para os sinos da nossa igreja 
e guarde uma bela recordação. Todos 
somos Igreja. 

PEREGRI3OS 

Faleceram:  

- Francisco José Dias, 15/02/2012;  
- Maria da Luz Vargas Fonseca, 
21/02/2012. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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: Gn 9,8-15; 2ª Leitura: 1 Pe 3,18-22; Evangelho: Mc 1,12-15 
No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a liturgia garante-nos que Deus está interessado em destruir o velho mundo do egoísmo 
e do pecado e em oferecer aos homens um mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim. A primeira leitura é um extracto da 
história do dilúvio. Diz-nos que Jahwéh, depois de eliminar o pecado que escraviza o homem e que corrompe o mundo, depõe o seu 
“arco de guerra”, vem ao encontro do homem, faz com ele uma Aliança incondicional de paz. A acção de Deus destina-se a fazer nascer 
uma nova humanidade, que percorra os caminhos do amor, da justiça, da vida verdadeira. No Evangelho, Jesus mostra-nos como a 
renúncia a caminhos de egoísmo e de pecado e a aceitação dos projectos de Deus está na origem do nascimento desse mundo novo que 
Deus quer oferecer a todos os homens (o “Reino de Deus”). Aos seus discípulos Jesus pede – para que possam fazer parte da 
comunidade do “Reino” – a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele próprio veio propor. Na segunda leitura, o autor da primeira 
Carta de Pedro recorda que, pelo Baptismo, os cristãos aderiram a Cristo e à salvação que Ele veio oferecer. Comprometeram-se, 
portanto, a seguir Jesus no caminho do amor, do serviço, do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida e de salvação que 
brota de Jesus, tornaram-se o princípio de uma nova humanidade.  
Para pensar: Mesmo contra a corrente, temos procurado ser profetas do amor, testemunhas da justiça, servidores da reconciliação, 
construtores da paz? 

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

Concurso de Presépios 

Este projeto começou numa conversa entre amigos em que a nossa amiga e paroquiana Neiva e eu falávamos de Igreja e internet, dos sites 
e blogues que outras paróquias e movimentos tinham na web. Automaticamente, e decerto inspirados pelo Espírito Santo e pelo grande 
amor que sempre sentimos pela comunidade, surgiu a ideia: e se a nossa paróquia também tivesse um site onde se pudesse dar a conhecer 
as várias atividades, as notícias da comunidade, os diversos grupos e movimentos que a compõem? 
Pusemos logo em marcha a ideia! A Neiva fez um pequeno projeto de um site para apresentarmos ao Pe. Zé e quando o apresentámos, o 
nosso pároco ficou logo todo entusiasmado! Nas semanas seguintes, com a ajuda e orientação do Pe. Zé e no computador da paróquia, 
fomos dando corpo ao site de forma a refletir o melhor possível o espírito da nossa comunidade. O Pe. Zé deu a ideia de fazermos a 
apresentação oficial na presença de D. Gilberto no dia da assembleia paroquial. Desde a sua apresentação, logo incentivados pelo 
entusiasmo e palavras com que o Sr. Bispo acolheu o projecto, o nosso site tem crescido em conteúdos e até popularidade e isso só tem sido 
possível com a ajuda de todos! Mais tarde nasceu também o irmão mais novo do nosso site, o site do nosso agrupamento 699! Assim 
queremos acreditar que um pouco por todo o mundo já nos conhecem um pouco melhor, sabemos que pessoas que já estiveram ou ainda 
pertencem à nossa paróquia, mas que estão longe, vão seguindo a nossa vida comunitária e rezamos para que, através do nosso site, aquelas 
que andam perdidas nos caminhos do mundo e longe da Igreja encontrem, pelo nosso exemplo de vida em comunidade, o caminho para 
Jesus e voltem para Casa! Os meus sinceros agradecimentos à Neiva, porque foi e é ela a principal mentora e iniciadora deste projeto, ao 
Pe. Zé pelo entusiasmo e constante orientação e colaboração no aperfeiçoamento do site, a todos os grupos e movimentos que colaborando, 
enviam conteúdos sempre muito interessantes e a todos os paroquianos e paroquianas que visitam o site e que com as vossas orações, 
carinho e calor humano me vão dando sempre força para trabalhar todas as semanas neste projeto! 
Confiando sempre os bons frutos do nosso site à protecção da Sagrada Família, 

                                                                                                          José Tiago Avelar, Responsável pelo site 

O primeiro aniversário do nosso site 

A web está a contribuir para o desenvolvimento de formas novas e mais complexas de consciência 

intelectual e espiritual, de certeza compartilhada. Somos chamados a anunciar, neste campo também, a 

nossa fé: que Cristo é Deus, o Salvador do homem e da história, Aquele em quem todas as coisas 

alcançam a sua perfeição (cf. Ef 1, 10). (Bento XVI, Mensagem para o 45.º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais 2011) 
Foi, lembrando os incentivos de Bento XVI para que os cristãos também utilizassem a internet para 
anunciar a Fé, que há um ano nasceu o site da paróquia de Miratejo/Laranjeiro! Foi apresentado 
oficialmente no dia 23 de Fevereiro de 2011 na presença do Bispo de Setúbal no decorrer da 1.ª 
assembleia paroquial inserida na visita pastoral de D. Gilberto à nossa paróquia. 

Quarta-feira de Cinzas 

    

O Clero de Setúbal fará o seu retiro anual de 26 de Fevereiro a 2 de Março na Casa Diocesana do Turcifal. Será dirigido pelo Sr. D. 
Manuel António, Bispo de S. Tomé e Príncipe. As comunidades rezarão pelos seus padres. 


