
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

01 de Abril 2012 ― Domingo de Ramos – Ano B 

Ano IV/N.o 27 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

31, Sábado: 

Escuteiros, 14h  
Acampamento (30 e 31) 
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 
02, Segunda-feira: 

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

MF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
05, Quinta-feira: 

Missa Crismal – Sé de Setúbal, 
10h30m 
Missa da Ceia do Senhor (Lava Pés), 
21h 
06, Sexta-feira: 
Oração de Laudes, 10h 
Celebração da Paixão do Senhor, 15h 
Procissão do Enterro do Senhor, 21h 
07, Sábado: 

Oração de Laudes, 10h 
Solene Vigília Pascal, 21h 
08, Domingo: 

Oração de Laudes, 9h 
Celebração da Páscoa do Senhor,  
10h e 19h 
Procissão da Ressurreição, 11h 
Visita Pascal, 16h 

 

«Quanto mais generoso fores para com Deus, tanto mais generoso O experimentarás», Santo Inácio de Loyola 

 

PEREGRI.OS 

Receberam o Batismo: 

- Silvania Cardoso de Carvalho, 
24/03/2012; 
- Jénifer Cardoso de Carvalho, 
24/03/2012; 
- Carlos Manuel Veiga Ramos Luz, 
25/03/2012.  
Faleceu: 

- José Miguel Cabecinha Rosado, 
27/03/2012. 

Peregrinação de D. Gilberto com os padres novos a Roma 

Estado da Santa Sé e que dá para a Praça do Vaticano, podemos descobrir da esquerda para a 
direita: Padre Marco Luís (2006); Pe. Casimiro Henriques (2008); Pe. Rui Gouveia (2008); 
Pe. Daniel Nascimento (2011); Pe. José Pinheiro (2006); Pe. Marco Belchior (2010); D. 
Gilberto; Pe. David Caldas (2007); Pe. Fernando Paiva (2005); Pe. Leonel Neves (2011); Pe. 
Carlos Silva (2008); Pe. José Ribeiro (um dos nossos anfitriões, Diocese de Bragança); Pe. 
Luís Ferreira (2006); Pe. Daniel Miguel (2011) e Pe. António Estêvão (2007). 
Foi um tempo de oração, de formação e de convívio. Mas, mais importante, foi uma 
oportunidade para afirmar uma união fidelíssima ao Papa Bento XVI, sucessor de Pedro, num 
amor de entrega incondicional a toda a Igreja de Jesus Cristo.  
Agradecemos a todos os que tornaram possível esta viagem, aos nossos paroquianos, por 
quem rezámos a cada passo; aos padres que nos substituíram nas missas nas paróquias; aos 
que nos receberam em Roma: Pe. José Ribeiro, Congregação para o Culto Divino; Monsenhor 
Bettencourt, Secretaria de Estado da Santa Sé, Monsenhor Agostinho Borges, Reitor do 
Instituto Português de Santo António em Roma, Monsenhor Ferreira da Costa, Secretaria de 
Estado da Santa Sé, D. Carlos Azevedo, Conselho Pontifício para a cultura, e o Arcebispo 
colombiano, José Octavio Ruiz Arenas, Secretario do Conselho Pontifício para a Nova 
Evangelização. Uma última palavra de agradecimento ao nosso Bispo, D. Gilberto, que com 
zelo de pastor, de uma forma incansável, bem disposta e paciente… nos “guiou”, aos seus 
padres novos, até ao lugar do martírio de Pedro, lugar de eleição que tem a força de nos 
confirmar na fé em Cristo ressuscitado.  

Padre José Pinheiro 

 

O nosso Bispo, D. Gilberto, e os padres 
novos, com menos de 7 anos de ordenação, 
da Diocese de Setúbal, estiveram em Roma 
durante cinco dias, de 19 a 23 de março. 
Esta peregrinação insere-se na atividade 
formativa/convívio que este grupo de padres 
organiza com o Senhor Bispo todos os anos 
por esta altura. 
Participaram 13 padres, todos os que foram 
ordenados desde o ano de 2005. Na 
fotografia, tirada no terraço da  Secretaria de  

Recoleção  

No passado fim de semana, cerca de 30 elementos, entre Grupo de Jovens e catequistas, 
reuniram-se na Casa da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, em Sesimbra. 
Foram dois dias muito especiais para todos os presentes, marcados por momentos de grande 
intensidade: a análise em grupos da Mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma; a Via-
Sacra dedicada às crianças que por todo o mundo sofrem abusos de diversas ordens; a 
apresentação do trabalho de reflexão sobre o Sacramento da Confissão, por Lenin Sousa e 
Ana Remédios; o debate de ideias e a disponibilidade do nosso pároco para responder a todas 
as questões colocadas pelos jovens e catequistas e a eucaristia que teve lugar no mosteiro das 
monjas de Belém, perto da Serra da Arrábida, e que foi presidida pelo Padre José Pinheiro. De 
destacar também o espírito de união e de convívio que se estabeleceu entre todos os 
elementos, demonstrando, assim, que, independentemente, do grupo a que pertencemos, todos 
somos comunidade, todos somos Igreja. Parabéns à catequista Andreia Pereira que completou 
24 anos no domingo, dia 25 de março. 

     



 

 

 

  

 

 

 

 

 

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: Is 50,4-7; 2ª Leitura: Filip 2,6-11; Evangelho: Mc 14,1-15,47 
 
A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou 
a nossa humanidade, fez-Se servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz (que a liturgia 
deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, 
em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida por amor. A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a 
testemunhar no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e 
concretizou, com teimosa fidelidade, os projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus. A segunda leitura 
apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos 
homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe. O Evangelho convida-nos a contemplar 
a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera 
egoísmo e escravidão. Na cruz, revela-se o amor de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. 
 
Para pensar: A figura do jovem que, no jardim das Oliveiras, deixou o lençol que o cobria nas mãos dos soldados e fugiu pode ser 
figura do discípulo que, amedrontado e desiludido, abandonou Jesus. Já alguma vez virámos as costas a Jesus e ao seu projeto, 
seduzidos por outras propostas? O que é que nos impede, por vezes, de nos mantermos fiéis ao projeto de Jesus? 

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

Padre José Vicente completa 91 anos – Uma vida dedicada à Palavra 

O Padre José Vicente Martins completa 91 anos no dia 1 de abril, Domingo de Ramos. Natural de 
Cabril, Pampilhosa da Serra, teve uma infância católica. Por influência de dois Jesuítas, entrou com 13 
anos para o Seminário e, mais tarde, para o Noviciado da Companhia de Jesus, em Guimarães. 
Seguiram-se os Cursos de Humanidades, Ciências e Filosofia. Lecionou em Santo Tirso, mas a sua 
ideia era partir em missão, como ele próprio conta: «queria ser missionário na Índia, no tempo de 
noviciado, decorria a preparação da canonização de São João de Brito, martirizado neste país. Havia 
uma enorme devoção a este santo e eu trabalhei na preparação de elementos para a sua canonização».  
Não partiu para a Índia, mas para África, onde esteve por duas vezes: antes e depois de ser ordenado 
Sacerdote. Esteve em Moçambique, na Missão de Boroma (Zambeze – Tete), onde continuou a lecionar 
na escola da Missão. Depois de ser ordenado, foi o Superior desta Missão.     

Aos jovens que desejam ser sacerdotes, o Padre Vicente deixa uma palavra de apoio «há sempre uma luta interior, até por medo, o receio de 
não se ser capaz. Lembro-me que era muito tímido e pensava que não ia conseguir, porque tinha vergonha de falar em público. Afinal, 
nunca tive essa dificuldade. Começava, tinha era dificuldade em terminar».  
Aos jovens, que querem ser missionários, aconselha «não tenham medo, pensem bem e vão com entusiasmo. Falem com alguém que já 
tenha tido essa experiência», relembrando, também, que «podemos ser missionários na nossa própria terra, devemos dar o exemplo aos 
outros. A nossa palavra deve ser a Palavra de Deus. Levar uma vida de equilíbrio, de verdade e de sacrifício, sermos fiéis a Deus. Viver a 
Palavra, sentir a Palavra e amar a Palavra».  
Devido a graves motivos de saúde, teve que deixar de ser pároco da Igreja de Cristo Rei, no Pragal, mas como homem que nunca desiste, o 
Padre José Vicente que, entretanto, veio residir para o Laranjeiro, contactou o Padre José Pinheiro, da Paróquia de Miratejo/Laranjeiro, que 
o acolheu de braços abertos e, desde então, tem ajudado a nossa paróquia em tudo o que lhe é possível, desde estar presente na Eucaristia 
até ao auxílio nas confissões. 

Conheça em mais pormenor a vida e o trabalho do Padre José Vicente em http://paroquiamiratejo.weebly.com 

 

«Um Superior de uma Missão tem muito que criar e trabalhar. E ainda bem. Os nativos de lá são muito abertos à 
Palavra de Deus. Tinha que dar atenção às aulas e a muitas obras, porque a missão estava em ruínas, tive que ser 
engenheiro, arquiteto, eletricista» explicou.  
Fluente em inglês, depois da sua passagem pela Universidade de Oxford, onde terminou a sua formação em 
Teologia, depois dos dois anos em Espanha, na Universidade de Granada, foi chamado para a Rodésia do Sul, onde 
trabalhou como Assistente dos Portugueses aí residentes em trabalho. Regressou a Moçambique, mas, por motivos 
de saúde, em 1962, voltou a Portugal, onde passou por diversas paróquias.  
Questionado sobre o modo como podemos tornar Deus mais presente no mundo, o Padre Vicente constata: «é 
preciso recuperar valores que se perderam. Hoje, para uma pessoa se afirmar como cristã é preciso coragem. É a 
eficácia da Palavra de Deus que salva. Infelizmente, vigora a procura do imediato, uma cultura consumista». Perante 
esta crise de valores, o Padre Vicente acrescenta: «temos que ter esperança na Palavra de Jesus Cristo, virão dias em 
que haverá uma só Igreja e um só Pastor. Temos que “lutar” por isso, fazer sacrifícios e oração».  

SABIA QUE…Os atores Eunice Muñoz e Ricardo Carriço dão a voz às locuções das meditações e textos bíblicos propostos pelo site 
passo-a-rezar.net para a Semana Santa, que começa no domingo? As meditações são recolhidas dos discursos do irmão Roger, fundador da 
Comunidade de Taizé, e do irmão Alois, atual prior.  


