
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

11 de Março 2012 ― III Domingo do Tempo da Quaresma – Ano B 

Ano IV/N.o 24 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

10, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
11, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
12, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
13, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
14, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
15, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
16, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Sopa Comunitária, 20h 
Via-Sacra (R. carismático), 21h 
CNE, Atividade (16 a 18) 
17, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Eucaristia, Festa dos Dez Mandamentos 
Recolha de Alimentos (17 e 18) 
18, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«As crianças são uma bênção de Deus», William Shakespeare 

A nossa Paróquia no �otícias de Setúbal 

 

Na edição de 2 de março, o �otícias de Setúbal publicou uma 
reportagem sobre a nossa paróquia, destacando as atividades e 
aspetos particulares que a caracterizam. O nosso pároco, o Pe. 
José Pinheiro, deu a conhecer todo o trabalho desenvolvido 
pela comunidade. 
 

 

PEREGRI5OS 

Receberam o Batismo os trigémeos: 
 - Beatriz Gomes dos Santos, 
03/03/2012; Guilherme Gomes dos 
Santos, 03/03/2012 e Dinis Gomes dos 
Santos, 03/03/2012. 
Faleceu: 
- Juliana Maria Lourenço, 05/03/2012. 

Desde a sopa comunitária, iniciativa lançada este ano na Quaresma para apoio ao grupo sócio-
caritativo, às visitas pascais e à procissão de Cristo Ressuscitado, iniciativas introduzidas no 
ano anterior pelo nosso pároco, toda a reportagem explora as atividades da nossa comunidade, 
demonstrando que existe sempre a preocupação, por parte do Pe. José Pinheiro, em estar perto 
daqueles que mais necessitam. Existe também uma forte aposta na formação humana e 
espiritual dos catequistas, chefes de escuteiros e de todos aqueles que têm responsabilidades 
enquanto educadores. Para além disso, existem dois grupos de formação de adultos, para que 
também os pais das crianças da catequese, escuteiros e não só possam fazer a sua formação 
doutrinal e preparar-se para os sacramentos. 
Vivemos numa paróquia multicultural e essa característica confere grande riqueza à nossa 
comunidade, como salienta o nosso pároco: «É uma população que tem mundo, que conhece 
outras realidades culturais, que está habituada a conviver com outras religiões e que não tem 
paciência para a intolerância».  
Apesar da crise económica que se faz sentir, a comunidade não baixou os braços e a ajuda em 
géneros alimentares já chega a mais de trezentas famílias, o que corresponde a mais de um 
milhar que pessoas que usufruem deste apoio. A Paróquia recolhe também roupas e iniciou 
um novo projeto semanal: o banco de farmácia. 
A Pastoral da Saúde continua a ter um papel forte e ativo na comunidade, junto daqueles que 
estão mais doentes e sozinhos em casa.  
Numa altura em que o Papa nos alerta para o estado de anestesia espiritual em que se vive, a 
nossa comunidade demonstra que estamos bem vivos no meio do mundo, procurando sempre 
levar o Evangelho a todos, despertando as pessoas para a verdade de Jesus Cristo. 
 

 

Quaresma - Atividades 

 

Catequese – A semente dá o seu 
lugar à planta. Vivemos o tempo 
de preparação para a Paixão, 

Morte e Ressurreição do Senhor. 

 

Sopa Comunitária – A comunidade 
apoia o Grupo Sócio-Caritativo  

Via-Sacra 

Oração Vicarial 

No passado dia 25 de 
fevereiro, teve lugar, na 
nossa paróquia, a Oração 
Vicarial que contou com a 
participação do Grupo de 
Jovens «Águas Vivas» e dos 
Escuteiros.   

 
Estiveram presentes jovens das diversas paróquias da Vigararia do Seixal. No dia 17 de março, a 
Oração Vicarial irá decorrer em Pinhal de Frades. 
 

Os Sinos da nossa Igreja 
 
 
 
 
Adquira já! Contribua para os sinos da 
nossa igreja e guarde uma bela 
recordação. Todos somos Igreja. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Ex 20,1-17; 2ª Leitura: 1 Cor 1,22-25; Evangelho: Jo 2,13-25 
 
A liturgia do 3.º Domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. 
Nesse sentido, a Palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão e de renovação. Na primeira leitura, 
Deus oferece-nos um conjunto de indicações (“mandamentos”) que devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações que 
dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. Na 
segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus… É preciso que descubramos que a salvação, a vida 
plena, a felicidade sem fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz – isto 
é, no amor total, no dom da vida até às últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos. No Evangelho, Jesus 
apresenta-Se como o “Novo Templo” onde Deus Se revela aos homens e lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a 
descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu “Evangelho” essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar. 
 
Para pensar: A vida das nossas comunidades dá testemunho da vida de Deus? A Igreja é essa “casa de Deus” onde qualquer homem 
ou qualquer mulher pode encontrar essa proposta de libertação e de salvação que Deus oferece a todos? 

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

A Caminhar pelo 699 

 

Para finalizar uma semana de trabalho, nada melhor que ter um dia de partilha diferente. Assim, no 
passado domingo, um grupo de pais de escuteiros e chefes do nosso agrupamento partiram à 
aventura sob o lema “A Caminhar pelo 699”. Apesar do frio, o sol decidiu sorrir sempre para este 
grupo de participantes. Fizemos uma pausa, com direito ao cafezinho e chá, para continuar a nossa 
caminhada.  
Aguardava-nos à chegada, na sede de agrupamento, um saboroso manjar de grelhados preparado, 
com todo o carinho, pelo avô das irmãs Fagulha (escuteiras).  
 

Especial agradecimento aos chefes, Júlia, Lena e Sávio, que uma vez mais se disponibilizaram, e claro, aos fantásticos participantes! São 
estes momentos de partilha que nos fazem sorrir e continuar a caminhar por boas causas, a nossa prestação voluntária e solidária, naquele 
que é um escutismo católico de eleição, a preparar novas gerações.  

Paula Sacadura, Comissão Permanente de Pais do Agrupamento 699 
 

À Escuta: Acantonamento de 5oviços 

Nos dias 24 a 26 de fevereiro, os Caminheiros estiveram a acantonar na casa das 
Irmãs de Santana. O Acantonamento foi uma atividade centrada nos noviços, 
por isso, durante o mesmo, existiram várias "conferências" (que podem também 
designar-se por ateliers) com o objetivo de dar a conhecer mais sobre o ideal do 
Homem Novo. O balanço final da atividade foi positivo e esperamos ter mais 
atividades como estas!   

Catarina Garcia 
 

 
 

Olhar de uma Vida Escrita 
 
Poeta se deixa ir 
Pelas linhas de um caderno 
Que na escrita escreve o sentir 
De um ser romântico eterno. 
 
Escreve, escreve, ora 
Escreve às vezes sem pensar, 
Porque tudo vem à mente certa hora 
E na escrita está o seu bem-estar. 
 
Romântico solitário 
Livre na expressão de sua escrita 
Como um pequeno canário 
Que quando voa o dita. 
 

 

 

Fábio Daniel Chaves Costa nasceu dia 3 de fevereiro de 1992, em 
Almada, onde sempre viveu. Mas também, grande parte da sua 
Vida foi passada no distrito de Vila Real, de onde os pais são 
oriundos. Um local, para ele, muito importante e mágico que lhe 
dá muita alegria pela inspiração que lhe causa, o regresso às 
origens e poder estar com família. Atualmente, está no 1.º ano de 
licenciatura em Direito na Universidade Lusíada de Lisboa. 
 A Escrita em si sempre esteve dentro dele, mas começou a dar-lhe asas por volta dos 

15 anos, e mesmo tendo parado durante algum tempo, não conseguiu deixar para 
sempre de escrever e decidiu seguir o sonho sem mais olhar para trás; é uma forma 
de Vida e é assim que se vê no Futuro, tendo ainda muito mais para dar também 
noutras áreas e na Poesia. Todas as criações neste livro foram feitas por ele desde 
2009 até 2011 com uma cronologia próxima, em que estão quase todos organizados 
da mesma forma que foram criados. 
 


