
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

08 de Abril 2012 ― Domingo de Páscoa – Ano B 

Ano IV/N.o 28 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

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 
09, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
10, Terça-feira: 
LIAM, 21h 
11, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
12, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
13, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
14, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos (14 e 15) 
15, Domingo: 
Domingo da Divina Misericórdia - 
Unção dos Doentes na Missa, 10h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 

 

«A soberania sobre o momento implica a soberania sobre a vida», Marie von Ebner-Eschenbach 

PEREGRI1OS 

Faleceu: 
- José Assunção Castanheira, 28/03/12 
  

Mensagem de Páscoa 
Caros paroquianos, 
 
O Deus que nos criou convida-nos mais uma vez a 
participar na alegria da ressurreição do seu Filho, 
Jesus Cristo. 
É com espanto e entusiasmo, que, em cada 
Domingo, e particularmente no Domingo de Páscoa, 
confirmamos a nossa fé na força do amor de 
Deus: um amor tão forte que vence a morte.  
 

Agrupamento 699 - Recoleção 
Na manhã de 17 de março, sábado, partimos numa 
caminhada em direcção à Quinta do Álamo, no 
Seixal. Em pleno período quaresmal, chefes, 
caminheiros, alguns pioneiros e pais de escuteiros, 
do nosso agrupamento partilharam um fim de 
semana, numa casa centenária com um agradável 
jardim, onde não faltaram jogos de pistas, enigmas, 
momentos de reflexão e oração.  
 

 

Foi extremamente enriquecedora esta partilha intergeracional, estando presente a filosofia do 
fundador do escutismo, Baden-Powell, sustentada no nosso Redentor, Jesus Cristo. Foi um 
momento único participar na eucaristia, num espaço, onde a lareira marcou presença e nos 
acompanhou durante um serão particularmente enriquecedor e memorável. Dou graças a 
Deus, por nos conceder o privilégio de nos proporcionar momentos tão agradáveis como este 
e na companhia de uma comunidade jovem, tão bonita como a nossa. 
 

Paula Sacadura, Comissão Permanente de Pais do Agrupamento 699 
 

 
De facto, depois da paixão e morte, ao terceiro dia, Jesus, ao ressuscitar, mostra-nos que 
se acreditarmos, obedecendo à sua Palavra, a morte, torna-se passagem para a 
redenção, para a vida que não tem fim. 
Esta vitória do bem sobre o mal prova-nos como vale sempre a pena confiar a nossa 
vida a Jesus. Ou seja, que apesar das tribulações e da morte, tantas vezes presente no 
nosso dia a dia, o amor de Deus vence sempre. 
Que a vida de cada um de nós possa transparecer sempre o Homem Novo, Jesus Cristo. 
Para que, vendo-nos, acreditem e se convertam! 
Uma Santa Páscoa! 
O vosso em Cristo, 

Padre José Pinheiro 

Faleceu o Diácono Inácio da Silva 

 

Na noite de 31 de março para 1 de abril, faleceu, no hospital Garcia de Orta, 
o Diácono Inácio Francisco da Silva que exerceu, por mais de 27 anos, o 
ministério na paróquia da Cova da Piedade. Era casado com Maria 
Constança Pais da Silva e pai de 3 filhos. O Diácono Inácio Francisco da 
Silva nasceu em 26 de dezembro de 1934 na paróquia de Ferragudo, na 
diocese do Algarve. Foi ordenado diácono por D. Manuel Martins em 8 de 
dezembro de 1984, fazendo parte  dos primeiros diáconos permanentes  ordenados 

em Portugal, após o Concílio Vaticano II. Para além da colaboração dada ao Pároco da Cova 
da Piedade, teve também a seu cargo durante algum tempo a pastoral do povo cigano na 
diocese de Setúbal. O testemunho da sua fé em Cristo e a sua grande e generosa dedicação à 
Igreja, o seu amor à família de sangue e à família eclesial, são promessa do exato rumo da sua 
definitiva viagem.  

in http://www.diocese-setubal.pt 
 

Intenções de Oração do Papa Bento 
XVI – Abril 2012 

Intenção Geral: Vocações ao 
Sacerdócio e Vida Religiosa 
Para que os jovens acolham o 
chamamento de Cristo a segui-Lo no 
sacerdócio e na vida religiosa. 
Intenção Missionária: Cristo, 
Esperança para África 
Para que Cristo Ressuscitado seja sinal 
de esperança segura para os homens e 
mulheres do continente africano. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

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: Act 10,34.37-43; 2ª Leitura: Col 3,1-4; Evangelho: Jo 20,1-9 
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma existência feita dom e serviço em 
favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto. A primeira leitura apresenta o exemplo de 
Cristo que “passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, 
testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens. O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à 
ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem, 
nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta (a esse 
não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira). A segunda leitura convida os cristãos, 
revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena (que acontecerá quando, pela 
morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude). 
Para pensar: A lógica humana ensina-nos que o amor partilhado até à morte, o serviço simples e sem pretensões, a doação e a entrega 
da vida, só conduzem ao fracasso e não são um caminho sólido e consistente para chegar ao êxito, ao triunfo, à glória; da cruz, do amor 
radical, da doação de si, não pode resultar realização, felicidade, vida plena, êxito profissional ou social. Como nos situamos face a esta 
lógica? 

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

Sacramento da Reconciliação 

 

A igreja católica fala-nos dos sete sacramentos, mas em especial do da reconciliação (confissão). 
Os sacramentos dividem-se em três categorias: 

� Sacramentos de iniciação cristã: o batismo, a eucaristia e a confirmação; 
� Sacramentos de cura: a reconciliação e a santa unção; 
� Sacramentos de serviço: a ordem e o matrimónio.  

 
Há quem pergunte: «Por que pedimos à Igreja o perdão dos nossos pecados e precisamos de um 
sacramento específico para a reconciliação, se temos já o Batismo que nos reconcilia com Deus?»  

A resposta é que nós, Homens, somos fracos e seduzíveis e, por isso, apesar do batismo nos ter libertado da escravidão do pecado que nos 
foi imposta pelo pecado original, não nos livrou da nossa inclinação para o pecado (a concupiscência), daí precisarmos de um espaço onde 
possamos reconhecer os nossos e nos reconciliar de novo com Deus.  

 
Ana Remédios e Lenin Sousa, com base no Youcat e no Catecismo da Igreja Católica 

 

A nossa Comunidade em fotos 

     

    

Taxas Moderadoras: O Ministério da Saúde prevê que 5 milhões de portugueses venham a beneficiar da isenção do pagamento de taxas 
moderadoras. No entanto, apenas 300 mil a requereram. Há que alertar, sobretudo através dos serviços da pastoral social, a quantos têm 
direito a essa isenção e ajudá-los a fazer o requerimento. A Cáritas Nacional disponibilizou na sua página na internet, uma ligação 
(http://www.caritas.pt/site/nacional/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=51)   para utilização interna destinada a 
“monitorizar o número de pedidos de isenção das taxas moderadoras” na área da saúde.  Esta iniciativa da Cáritas Portuguesa pretende 
facilitar o processo e conta com o contributo dos grupos e das paróquias, que em nome da Cáritas se disponibilizam para prestar este 
serviço. 


