
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

18 de Março 2012 ― IV Domingo do Tempo da Quaresma – Ano B 

Ano IV/N.o 25 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

17, Sábado: 

Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos 
18, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
Recolha de Alimentos 
19, Segunda-feira: 

Eucaristia, 21h 
21, Quarta-feira: 

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

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

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Sopa Comunitária, 20h 
Via-Sacra (MCC), 21h 
Escuteiros – Acampamento (23 a 26) 
24, Sábado: 

Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Recoleção de Catequistas 
25, Domingo: 

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

 

«Deus escreveu sobre as Tábuas da Lei, o que a humanidade não leu no seu coração», Santo Agostinho 

Dia de São José – Dia do Pai   

 

PEREGRI4OS 

Faleceram: 

- Adélia Maria, 08/03/2012; 
- Fernando José Felisberto, 
09/03/2012. 

São José é o Santo Esposo da Mãe de Deus e é invocado como protetor da Igreja, pois foi o 
pai adotivo de Jesus; protetor das famílias, pois teve a seu cuidado a Família de Nazaré; 
padroeiro dos trabalhadores, pois sustentava a sua Família como carpinteiro e  
padroeiro da boa morte, pois morreu nos braços de Jesus e Maria. 

«Como é doce, calmo, sereno, suave o pensamento de São José, meu primeiro e predileto 
protetor», João XIII.  
«Alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos particulares. A São José foi 
conferido o encargo de nos socorrer em toda a necessidade e em qualquer negócio: de 
defender, proteger e amparar com perene benevolência todos os que a ele recorrem», São 
Tomás de Aquino.  
«Não me lembro de ter pedido alguma graça a São José que ele não me tenha alcançado», 
Santa Teresa de Ávila.  
 

 

O Dia do Pai comemora-se na próxima segunda-feira, dia 19 de março, a 
mesma data em que celebramos o dia de São José. Como já vem sendo 
tradição na nossa paróquia, a Eucaristia terá lugar pelas 21h.  
Existem duas histórias sobre a origem do Dia do Pai:  
1. O Dia do Pai teve origem nos Estados Unidos da América, em 1909. 
Sonora Luise, filha de um militar, resolveu criar o Dia dos Pais motivada 
pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. A festa 
foi ficando conhecida em todo o país e, em 1972, o presidente americano 
Richard Nixon oficializou o Dia dos Pais. 
2. Na Babilónia, em 2000 A.C., um jovem rapaz de nome Elmesu 
escreveu numa placa de argila uma mensagem para o seu pai, desejando-
lhe saúde, felicidade e muitos anos de vida. 

Via-Sacra 
A via-sacra é um ato litúrgico celebrado pela Igreja 
Católica para relembrar a paixão e morte de Jesus 
Cristo. Enquanto o sacerdote lê trechos dos 
Evangelhos, os fiéis meditam diante de uma série 
de quadros que representam as principais cenas da 
paixão de Jesus.  Esta maneira de meditar vem do 
tempo das Cruzadas (século X). Os fiéis, que 
peregrinavam na Terra Santa e visitavam os lugares 
sagrados da Paixão de Jesus, continuaram a 
recordar os passos da Via Dolorosa de Jerusalém. 
Nas suas pátrias, compartilharam esta devoção à 
Paixão. O objetivo é um só: valorizar as ações de 
Cristo e reconhecer a presença de Deus mesmo na 
dor e no sofrimento.    
  

Os 14 quadros, ou estações, contam a trajetória de Jesus desde a Sua condenação até ao Seu 
sepulcro. Aparecem em sequência: a condenação, Jesus carregando a cruz, o encontro com 
Maria, a ajuda que recebeu de Simão Cirineu, as três vezes que caiu, o consolo às mulheres 
de Israel, a ocasião em que Verónica enxugou o seu rosto, o momento em que foi despido, a 
sua crucificação, morte, a descida da cruz e, por fim, o seu sepultamento.  

No passado dia 3 de março, os trigémeos Beatriz, Dinis e 
Guilherme, com um ano de idade, foram batizados na nossa 
paróquia. A mãe, Rute Santos, esteve presente na Bênção das 
Grávidas, um momento muito marcante, como ela própria o 
afirma: «a Bênção é muito importante, porque é uma bênção 
para o nosso futuro, nunca sabemos o que irá acontecer e é 
muito bom contar com a presença de Deus». 

Grupo Sócio-caritativo 
Em fevereiro, a comunidade 
contribuiu para o Grupo Sócio-
Caritativo com: açúcar (139 pacotes), 
atum (43), salsichas (38), bolachas 
(37), esparguete (36), arroz (35), entre 
outros. No fim de semana de 17 e 18 de 
março, o Grupo solicita à comunidade 
para contribuir com: açúcar, massas, 
azeite e óleo. Depois dos cobertores, o 
Grupo apela à entrega de lençóis.  
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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: 2 Cr 36,14-16.19-23; 2ª Leitura: Ef 2,4-10; Evangelho: Jo 3,14-21 
 
A liturgia do 4º Domingo da Quaresma garante-nos que Deus nos oferece, de forma totalmente gratuita e incondicional, a vida eterna. 
A primeira leitura diz-nos que, quando o homem prescinde de Deus e escolhe caminhos de egoísmo e de auto-suficiência, está a 
construir um futuro marcado por horizontes de dor e de morte. No entanto, diz o autor do Livro das Crónicas, Deus dá sempre ao seu 
Povo outra possibilidade de recomeçar, de refazer o caminho da esperança e da vida nova. A segunda leitura ensina que Deus ama o 
homem com um amor total, incondicional, desmedido; é esse amor que levanta o homem da sua condição de finitude e debilidade e que 
lhe oferece esse mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim que está no horizonte final da nossa existência. No Evangelho, João 
recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Somos 
convidados a olhar para Jesus, a aprender com Ele a lição do amor total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da vida. É 
esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva. 
 
Para pensar: O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, 
válida para sempre e que não discrimina ninguém. Aos homens – dotados de liberdade e de capacidade de opção – compete decidir se 
aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. 

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

Encontro dos Catecúmenos com D. Gilberto, Bispo de Setúbal  

 

Neste período de preparação espiritual dos Catecúmenos para a receção do Sacramento do Batismo na 
noite de Vigília de Páscoa, realizou-se, no dia 10 de março, o encontro de todos os catecúmenos da 
Diocese com D. Gilberto, Bispo de Setúbal. 
Após a receção e a apresentação de todos os Catecúmenos, entre eles duas da nossa paróquia, 
participámos da Celebração da Palavra de Deus e seguiu-se o momento em que o Bispo, em nome da 
Igreja entrega aos eleitos de 2012, o Símbolo do CREDO, como sinal de identificação do ser cristão. 
D. Gilberto, diante de todos os presentes, expôs o sentir da Igreja ao entregar aos catecúmenos o 
documento que é considerado como o compêndio de toda a Verdade da nossa Fé. 

Depois da Bênção de todos os catecúmenos, o Bispo de Setúbal pede-lhes que recebam as palavras do Símbolo da Fé, com sinceridade e as 
guardem no coração durante toda a sua vida. Foi um momento muito importante nesta caminhada de formação para a receção dos 
Sacramentos da Iniciação Cristã.  

São Cardoso, Formação de Adultos 

Quaresma – Tempo de Reflexão 

 

Os jovens do 8.º volume quiseram fazer desta Quaresma um verdadeiro tempo de reflexão, reconciliação 
e também de desafio pessoal. Eis os seus depoimentos depois da confissão:     
� Eu agora estou mais aliviado, de consciência tranquila. Agora estou mais limpo. José Tavares, 15 anos 
� Sinto-me limpo de todos os pecados e vou perdoar todos os meus inimigos. Quero ir à missa nas férias. 
O Padre Zé incentivou-me a dar mais valor à família. Bruno Costa, 14 anos 
� Depois da confissão sinto-me bem, livre e mais feliz. Fiquei com a consciência mais leve. 
Edvany Fernandes, 14 anos  
� Depois da confissão, sinto-me bem comigo própria. Sinto-me livre das coisas más que fiz.  
Catarina Fonseca, 14 anos  
� Agora tenho vontade de nunca mais pecar. Mas pecar é humano e volto a ter um peso na consciência. Aldair Fontes, 14 anos 
 
Caritas Setúbal 

  

No almoço, que decorreu após a Eucaristia de encerramento da Semana 
Caritas, presidida por D. Gilberto, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, 
Arménia Rosa, responsável do Grupo Sócio-Caritativo da nossa paróquia, 
que se fez acompanhar por Antónia Paulo, Isaura Almeida e Leonor 
Parente, recebeu das mãos do Professor Eugénio Fonseca, Presidente da 
Direção da Caritas Diocesana de Setúbal, um prémio que homenageia a 
sua dedicação e vontade em estar sempre junto dos mais necessitados. 
Arménia Rosa agradeceu o prémio, mas relembra: «Fico contente, mas eu 
faço este trabalho por Deus e pelos Irmãos».   

Cursilho de Cristandade para Homens: 22-25 Março – Inscrições com 
Pe. José Pinheiro/São Cardoso 

Visite o site http://caminhadasnafe.weebly.com 
Um grupo interparoquial de amigos de paróquias 
católicas reúne-se para rezar o terço ou o rosário. 


