
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

4 de Março 2012 ― II Domingo do Tempo da Quaresma – Ano B 

Ano IV/N.o 23 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

03, Sábado: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

«A economia precisa da ética, a ética da caridade, a caridade da verdade», Cardeal José Saraiva Martins 

Eleição dos Catecúmenos 

 

Realizou-se no I Domingo da Quaresma o «Rito da Eleição 
ou Inscrição do Nome» de Orlanda Maria Santana Carrilho 
que, desde o início do Ano Pastoral, tem vindo a percorrer 
um caminho de Formação Catequética para adquirir uma fé 
mais esclarecida, inserida no Grupo que faz a preparação 
para o Sacramento do Crisma. 
Como o Sacramento do Batismo será celebrado na noite de 
Vigília Pascal, assim os  catecúmenos confirmam  e manifestam, 

 

Semana Caritas 

Do 2º ao 3º Domingos da Quaresma 
decorre a Semana Caritas que culmina 
no dia 11 de março com a celebração 
do Dia Nacional da Caritas, neste ano 
celebrado na nossa Diocese, com o 
tema: «Edificar o bem comum, 

tarefa de todos e de cada um». 

 

Consulte o programa em 
http://www.diocese-setubal.pt 

 

PEREGRI3OS 

Faleceram:  

- Vasco Matos dos Santos, 
24/02/2012;  
- Josefina Figueiredo Cardoso, 
24/02/2012. 
 

 

 

perante a comunidade, a sua vontade pessoal de receberem o primeiro Sacramento da 
Iniciação Cristã. Por isso, estes Ritos fazem parte do Tempo da Quaresma e a Orlanda, neste 
momento, apresenta uma fé esclarecida e vontade deliberada de receber os Sacramentos do 
Batismo, da Eucaristia e do Crisma. Após o Rito da Eleição, a Catecúmena continua a sua 
formação catequética e vem, assim, pedir à comunidade para que, com o seu testemunho e 
com as suas orações, a ajudem numa preparação interior mais intensa para que, após um 
conhecimento mais profundo de Cristo e de uma maior purificação da mente e do coração 
através dos ritos dos «escrutínios» e das «tradições», ela possa, conscientemente, receber os 
Sacramentos do Batismo e da Eucaristia na próxima Vigília Pascal.  

      Com os Escrutínios, completa-se a preparação espiritual da 
catecúmena e durante o Tempo Quaresmal, com a nossa 
oração, ajudemos a «eleita» a empenhar-se, intensamente, 
numa união íntima com Cristo. 
       
                 São Cardoso, Formação de Adultos  
 
Convívio Fraterno 1178 

 

Quarenta e três jovens participaram no último convívio 
fraterno nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro no Lar de Férias da 
Casa do Gaiato, no Portinho da Arrábida. 
Participou também uma equipa composta por dezassete jovens 
que proporcionaram aos novos convivas o melhor momento 
das suas vidas, servindo-os como Jesus serviu os seus 
discípulos na noite em que Ele ia ser entregue. 
 Neste papel tão importante que é o serviço, quem serve vê de uma perspetiva enriquecedora e 

libertadora o facto de poder dar aos outros sem esperar nada em troca. O servir no oculto que 
são as tarefas da equipa da cozinha são momentos maravilhosos, pois fortalecem 
espiritualmente qualquer um, saber que o nosso trabalho é importante para o funcionamento 
do convívio e ver as caras dos novos cada vez mais felizes e abertas à mensagem de Cristo! 
Foram três dias muito trabalhosos que os seis elementos da cozinha tiveram, mas que os 
deixou imensamente felizes e com uma fé mais renovada e mais forte! É uma experiência 
pela qual todos os jovens deviam passar! Pois no Convívio Fraterno, Cristo enche-nos até não 
haver mais espaço, para amar, para servir, para construir um Mundo Novo de Homens Novos! 
 

Emanuel Pereiro (CF 1135) 

O Convívio Fraterno foi muito gratificante, pois tudo o que passei foi muito intenso. Senti 
que fiquei com mais Fé, pois já a tinha perdido. Aprendi que não devemos ser Católicos não 
praticantes, pois ou somos ou não somos. Gostei do Convívio pela partilha, pela forma como 
foi organizado, pelas pessoas e pelos momentos que passámos.  

Ivone Moreira 

Estes três dias foram de grandes emoções, pois refletimos sobre vários temas e estivemos em 
Adoração. No final destes dias, eu percebi que se realmente amamos Jesus Cristo, não 
podemos ter vergonha de o dizer àqueles que não acreditam. Pois nós, Cristãos, temos a 
obrigação e o dever de Evangelizar.  

Filipe Remédios 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

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: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2ª Leitura: Rom 8,31b-34; Evangelho: Mc 9,2-10 
 
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida 
nova: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, o caminho da obediência total e radical aos planos do Pai. 
O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma 
catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da 
vida. Aos discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e 
definitiva. Segui-o, vós também. Na primeira leitura, apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de uma certa atitude diante de 
Deus. Abraão é o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a 
obediência total (mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra os seus sonhos e projetos pessoais). Nesta perspetiva, Abraão é o 
modelo do crente que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração. A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama 
com um amor imenso e eterno. A melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus que morreu para ensinar ao homem o 
caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade e esperança. 
Para pensar: Quem tem razão: Deus, ou os esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente da 
lógica do Evangelho? 

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

Carnaval 

O Grupo de Jovens «Águas Vivas» organizou no passado dia 18 de fevereiro uma festa de carnaval para toda a comunidade. Com grande 
empenho e dedicação por parte dos jovens da nossa paróquia, a festa foi um verdadeiro sucesso. 
 

  

 

  

O Centro Paroquial não participou no Desfile em Corroios, mas não 
deixou de brincar ao Carnaval. No passado dia 16 de fevereiro, houve um 
Concurso de Máscaras realizadas com material reciclado e confecionadas 
pelos familiares das crianças. Acreditem que, para além da boa 
participação, existiu uma grande originalidade! No dia seguinte, a boa 
disposição continuou e todas as crianças se mascararam livremente, bem como 

  
todas  nós que não ficámos atrás, pois existiam Bonecas, Prisioneiras, Chinesas, Palhaços, uma Egípcia, uma Africana e o rato Speedy 
Gonzales...uma diversão!!! 

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 
 

Dia de Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão 

 

No passado dia 25, os Ministros da Comunhão da Diocese de Setúbal estiverem reunidos no Santuário do Cristo Rei, 
no âmbito de atualização e reflexão sobre o serviço em comunidade. A manhã iniciou-se com a Liturgia das Horas, 
Cânticos, leituras e seguiu-se uma intensa reflexão sobre o Sacramento da Penitência, com uma interessante 
abordagem histórica do longo caminho deste Sacramento, dividido pelos seguintes períodos: da igreja primitiva até ao 
séculoVI, do século VI até cerca do século XI, e da Idade Média até aos nossos dias.  
Ficou claro que «a missão conatural da igreja, como continuadora da obra redentora do seu divino Fundador, é 
suscitar no coração do homem a conversão e a penitência e proporcionar-lhe o dom da reconciliação». A Paróquia de 
Miratejo teve uma das mais significativas representações, com dez dos seus ministros presentes, para melhor 
continuarem o seu serviço junto da comunidade. 

Eva Chermont 
 

Formação de Catequistas: O Crisma 

O Dom do Espírito Santo desceu sobre nós. No passado dia 25 de fevereiro, nós, Andreia Henriques, Carmen Gomes e 
Gonçalo Rodrigues, fizemos uma apresentação sobre o Sacramento do Crisma, no qual é confirmada e reforçada a Graça 
Batismal. Com este trabalho, revivemos o compromisso que nós próprios fizemos com Cristo e para Cristo. 

 


