
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

25 de Março 2012 ― V Domingo do Tempo da Quaresma – Ano B 

Ano IV/N.o 26 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

24, Sábado: 
Escuteiros – Acampamento (23 a 26) 
Confissões da Catequese, 10h30m 
Formação de Adultos, 17h 
Recoleção de Catequistas 
25, Domingo: 
Recoleção de Catequistas 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

26, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
28, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Grupo Bíblico, 21h 
Formação de Adultos, 21h 
29, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
30, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
Via-Sacra, 21h 
Escuteiros, Acampamento (30 e 31) 
31, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Via-Sacra da Catequese, 17h 
Formação de Adultos, 17h 
01, Domingo: 
Bênção de Ramos, 10h 
Missa da Bênção de Ramos, 10h30m  
Grupo de Jovens, 17h 
Procissão do Encontro, 21h 

 

«Se uma pessoa desejar verdadeiramente o bem, tem de querer fazer ou sofrer tudo pelo bem», Sören Kierkegaard 

 

PEREGRI1OS 

Faleceram: 
- Lilia Sérgia Correia, 17/03/2012; 
- António Simões Ventura, 
18/03/2012.  

Procissão 

Os fiéis podem exprimir três atitudes ao caminhar, disciplinadamente, em procissão religiosa. 
 
1) Alegria e segurança. O ato de «ficar de pé» simboliza vitória; normalmente, vem a ser a 
posição de quem venceu a luta. Ora, quando uma assembleia caminha disciplinadamente em 
procissão, exprime algo de muito positivo: celebra a vitória sobre o pecado e a morte. Essa 
procissão equivale a louvor e agradecimento ao Pai Celeste; vem a ser um culto de adoração e 
glorificação a Deus. Tal é o significado das procissões festivas da Igreja: a do Santíssimo 
Sacramento, as da Semana Santa, as realizadas por ocasião da festa de um Santo (que é 
sempre uma obra-prima do Redentor e um estímulo ao louvor do Senhor Jesus). 

2)  2) Súplica mais ardente. São as procissões que o povo de Deus costuma fazer em momentos 
difíceis, pedindo ao Pai especial proteção. No passado, isso era feito com certa frequência, 
afim de se obter a bênção divina sobre os campos e as colheitas. 

   3) Penitência. Além de pedir graças e bênçãos de ordem espiritual e temporal, podemos e 
devemos suplicar a Deus o perdão dos nossos pecados. Os antigos o faziam, muitas vezes, em 
procissão, levando publicamente consigo os sinais da sua penitência. 
A procura de Deus feita mediante uma caminhada processional corresponde bem à 
consciência que temos de sermos viajantes e peregrinos nesta Terra; estamos à procura dos 
verdadeiros bens, que saciem plenamente as nossas legítimas aspirações à Vida Consumada. 
Todos nós sentimos a nostalgia do paraíso ou daquele estado de vida em que não haverá mais 
lágrimas nem dor, mas, ao contrário, Deus será tudo em todos (v. Ap 21; 1Cor 15,28). 
 

Dom Estêvão Bettencourt O.S.B. 
 

Confissões – Quaresma 2012  

Igrejas: Amora – Igreja N.ª Sr.ª Monte Sião 
(26 de março), Corroios – Capela de Santa 
Marta (26 de março), Corroios (27 de março), 
Arrentela – Igreja Torre da Marinha (28 de 
março), Amora - Igreja Beato Scalabrini (29 de 
março), Miratejo (29 de março – 21h), Amora 
– Igreja de Foros de Amora (30 de março), 
Pinhal de Frades (30 de março), Fernão Ferro 
(31 de março) e Arrentela – Igreja N.ª Sr.ª da 
Consolação (2 de Abril).  

Via-Sacra 

Realiza-se no dia 30 de março, pelas 21h, a 
nossa Via Sacra pública. Percurso: Saída da 
Igreja, Rua Nuno Gonçalves, Rua das 
Laranjeiras, Rua Luís de Camões, Rua 
Adriano Correia de Oliveira, Travessa José 
Anastácio da Cunha, Rua Bento Jesus Caraça, 
Rua Dom Manuel I, Rua Jaime Amorim 
Ferreira, Estrada dos Álamos, Rua dos 
Eucaliptos, Travessa dos Eucaliptos, Rua 
Dom Duarte, Praceta Machado de Castro, Rua 
Bento Jesus Caraça, Praceta Bento Jesus 
Caraça, Rua Florbela Espanca, Rua das 
Gémeas, Igreja. 

 

D. Dionísio Garcia, Arcebispo de Santiago de Cuba: «A população espera, em primeiro lugar, pela sua palavra, uma 
palavra de esperança, de confirmação na fé dos católicos. A Palavra de Deus vai ser proclamada publicamente pela 
Televisão do país, o que já é muito para nós. Penso que o povo cubano precisa de uma palavra de esperança e estou certo 
de que o Papa a vai deixar. Também vai deixar uma palavra para que não tenhamos medo de acolher Deus e realizar as 
transformações necessárias para que o povo tenha uma vida mais digna, melhor».  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Jer 31,31-34; 2ª Leitura: Heb 5,7-9; Evangelho: Jo 12,20-33 
Na liturgia do 5.º Domingo Comum ecoa, com insistência, a preocupação de Deus no sentido de apontar ao homem o caminho da 
salvação e da vida definitiva. A Palavra de Deus garante-nos que a salvação passa por uma vida vivida na escuta atenta dos projetos de 
Deus e na doação total aos irmãos. Na primeira leitura, Jahwéh apresenta a Israel a proposta de uma nova Aliança. Essa Aliança implica 
que Deus mude o coração do Povo, pois só com um coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo 
com as propostas de Deus. A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da nova Aliança, que Se solidariza com os 
homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) passa por viver no diálogo 
com Deus, na descoberta dos seus desafios e propostas, na obediência radical aos seus projetos. O Evangelho convida-nos a olhar para 
Jesus, a aprender com Ele, a segui-l’O no caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. O caminho da 
cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de morte; mas é desse caminho de amor e de doação que brota a vida 
verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer. 
Para pensar: Jesus tem de ser o modelo, a referência, o exemplo de quem quer aceitar o desafio de Deus e viver na comunidade da 
nova Aliança. Na verdade, o que é que Jesus representa, para nós? Uma pequena nota no rodapé da história humana? Um idealista com 
boas intenções que fracassou no seu sonho de um mundo melhor? Um pensador original, mas cujas ideias e perspetivas parecem 
desfasadas face às novas realidades do mundo? Ou é o Deus que veio ao encontro dos homens com um projeto de vida nova, capaz de 
dar um novo sentido à nossa vida e de nos encaminhar para a vida plena, para a felicidade sem fim? 

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

CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio) 

A Equipa 9 da Vigararia do Seixal, da qual faz parte um casal da nossa comunidade, realizou um 
CPM na igreja do Casal do Marco nos dias 2,3 e 9,10 de março. Teve a seu cargo 20 casais de 
noivos, que em breve irão realizar o seu Matrimónio.  
O objetivo do CPM é, através do testemunho de vida e partilha de quatro casais com alguns anos de 
vida matrimonial, ajudar os futuros casais a viverem a felicidade do casamento e a saberem 
ultrapassar as dificuldades que se lhes irão deparar ao longo do seu projeto de vida em casal.  
Participou, neste encontro, um casal de noivos da nossa comunidade, a quem desejamos as maiores 
felicidades. 

Eulália e José Pereiro 
    

Quaresma no Centro Paroquial 

Estamos no tempo de Quaresma e a nossa Instituição está a fazer uma preparação sentida e 
fundamentada do tempo Pascal que ajude as famílias e as crianças a tomar consciência do 
verdadeiro valor e da riqueza espiritual desta época. Esta preparação está a ser feita através de 
várias atividades lúdicas: realização de um placard com as semanas da quaresma com textos e 
sentimentos a explorar, transmissão destes sentimentos através de maçãs de papel, realizada pelos 
pais das crianças, e expostas no exterior da Instituição e colocação de pezinhos, no chão de toda a 
Instituição, que descrevem a caminhada pascal. Esta iniciativa está a ser bem recebida pelos pais, 
que são, assim, estimulados e sensibilizados para que escutem a Palavra. 

 
Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 

 

Frei Carlos Manuel Furtado dos Santos (1961-2012) 

 

 

 

 

Frei Carlos Manuel Furtado dos Santos 
nasceu no dia 1 de janeiro de 1961 em 
Alvaiázare e veio a falecer no passado dia 17 
de março num acidente de automóvel. 
Entrou na Ordem dos Pregadores em 1996, 
tendo feito o Noviciado no ano letivo de 
1996/1997 em Sevilha. Professou 
solenemente a 5 de outubro de 2000. 
 Realizou os estudos teológicos na Faculdade de Teologia da 

Universidade Católica de Lisboa e foi ordenado de presbítero 
pelo Cardeal Patriarca de Lisboa a 1 de Dezembro de 2002 no 
Mosteiro dos Jerónimos. Desde Outubro passado era Prior do 
Convento de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 
 

 

 
 

Solenidade de São José 


