
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

15 de Abril 2012 ― II Domingo de Páscoa – Ano B 

Ano IV/N.o 29 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

14, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos  
15, Domingo: 
Domingo da Divina Misericórdia - 
Unção dos Doentes na Missa, 10h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
Recolha de Alimentos 
16, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
18, Quarta-feira: 
MF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
19, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
20, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
21, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Via Luccis catequese, 20h30m 
22, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 20h45m 
 

 

«Devemos ter uma santa audácia, pois Deus ajuda quem é corajoso e não faz aceção de pessoas», Santa Teresa de Ávila 

PEREGRI3OS 

 
Receberam o Batismo: 
- Soraia Alves, 07/04/12 
- Orlanda Carrilho, 07/04/12 
- Maria Fernanda Reis, 07/04/12 
- Ana Rita Alegria, 07/04/12 
- Alexandre Pacheco, 08/04/12 
 
Faleceu: 
- Agostinho Francisco, 04/04/12 
 
  
 

Mensagem Pascal do Santo Padre 
Amados irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro! 
«Surrexit Christus, spes mea – Ressuscitou Cristo, minha 
esperança». 
A todos vós chegue a voz jubilosa da Igreja, com as palavras 
que um antigo hino coloca nos lábios de Maria Madalena, a 
primeira que encontrou Jesus ressuscitado na manhã de 
Páscoa.  
 Ela correu ao encontro dos outros discípulos e, emocionada, anunciou-lhes: «Vi o Senhor!» 

(Jo 20, 18). Hoje também nós, depois de termos atravessado o deserto da Quaresma e os dias 
dolorosos da Paixão, damos largas ao brado de vitória: «Ressuscitou! Ressuscitou 
verdadeiramente!» Todo o cristão revive a experiência de Maria de Magdala. É um encontro 
que muda a vida: o encontro como um Homem único, que nos faz sentir toda a bondade e a 
verdade de Deus, que nos liberta do mal, não de modo superficial e passageiro mas liberta-nos 
radicalmente, cura-nos completamente e restitui-nos a nossa dignidade. Eis o motivo por que 
Madalena chama Jesus «minha esperança»: porque foi Ele que a fez renascer, que lhe deu um 
futuro novo, uma vida boa, liberta do mal. «Cristo minha esperança» significa que todo o meu 
desejo de bem encontra n’Ele uma possibilidade de realização: com Ele, posso esperar que a 
minha vida se torne boa e seja plena, eterna, porque é o próprio Deus que Se aproximou até 
ao ponto de entrar na nossa humanidade (…) Jesus manifesta-Se a Madalena, às outras 
mulheres, aos discípulos. A fé renasce mais viva e mais forte do que nunca, e já invencível 
porque fundada sobre uma experiência decisiva: «Morte e vida combateram, / mas o Príncipe 
da vida / reina vivo após a morte». Os sinais da ressurreição atestam a vitória da vida sobre a 
morte, do amor sobre o ódio, da misericórdia sobre a vingança: «Vi o túmulo de Cristo, / 
redivivo e glorioso; / vi os Anjos que o atestam, / e a mortalha com as vestes». Amados 
irmãos e irmãs! Se Jesus ressuscitou, então – e só então – aconteceu algo de verdadeiramente 
novo, que muda a condição do homem e do mundo. Então Ele, Jesus, é alguém de quem nos 
podemos absolutamente fiar, confiando não apenas na sua mensagem mas n’Ele mesmo, 
porque o Ressuscitado não pertence ao passado, mas está presente e vivo hoje. Cristo é 
esperança e conforto de modo particular para as comunidades cristãs que mais são provadas 
com discriminações e perseguições por causa da fé. E, através da sua Igreja, está presente 
como força de esperança em cada situação humana de sofrimento e de injustiça (…). 
Boa Páscoa para todos! 
 
 
 
Leia a Mensagem completa em 
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29042.php?index=29042&lang=po#TRADUZIONE%20IN%2
0LINGUA%20PORTOGHESE 

 

 

 

À Escuta: Atividade da Páscoa 
 

 

Nos passados dias 2, 3 e 4 de abril, foram 14 os elementos que 
participaram na atividade da Páscoa, desta vez na bonita cidade 
de Elvas. O tema deste ano foi "vinde todos os que estais 
cansados, que Eu vos aliviarei" e pudemos escutar diversas 
palestras dadas pelos caminheiros e pelo Padre Zé que nos 
acompanhou.  

 

Desde há muitos anos, 
Agostinho recebia, aos 
domingos, a comunhão 
em casa. Confessou-se ao 
nosso pároco há duas 
semanas. 
 

Sopa Comunitária em Tempo de Penitência: A nossa comunidade está de 
parabéns. Com a sopa comunitária, angariaram-se 806,84€ que revertem na 
íntegra para o Grupo Sócio-Caritativo. 

 

Foi celebrada missa na antiga Sé, no santuário do Senhor Jesus da Piedade e na Igreja do 
Salvador todas muito bonitas e com muita história.  Foi uma atividade bastante 
enriquecedora! 

Emanuel Pereiro 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

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 4,32-35; 2ª Leitura: 1 Jo 5,1-6; Evangelho: Jo 20,19-31 
A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade de Homens Novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A 
sua missão consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. Na primeira leitura temos, numa das “fotografia” que 
Lucas apresenta da comunidade cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ideal: é uma comunidade formada por pessoas diversas, 
mas que vivem a mesma fé num só coração e numa só alma; é uma comunidade que manifesta o seu amor fraterno em gestos concretos 
de partilha e de dom e que, dessa forma, testemunha Jesus ressuscitado. No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e 
ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida que a anima 
e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no 
seu testemunho) que os homens encontram as provas de que Jesus está vivo. A segunda leitura recorda aos membros da comunidade 
cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica: o verdadeiro crente é aquele que ama Deus, que adere a Jesus Cristo e à proposta 
de salvação que, através d’Ele, o Pai faz aos homens e que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma, vence o mundo e passa a 
integrar a família de Deus. 
Para pensar: A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos, verdadeiramente, a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. É 
nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade (no “lado trespassado” e nas chagas de Jesus, expressões do seu 
amor), que encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar o mundo. É isso que a nossa comunidade testemunha? Quem procura 
Cristo ressuscitado, encontra-O em nós? O amor de Jesus – amor total, universal e sem medida – transparece nos nossos gestos? 

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

Formação para Adultos – Batismos na noite de Vigília de Páscoa 

Mais um ano, em que, a nossa Comunidade viveu um grande momento para a Igreja, na noite de Vigília 
de Páscoa, durante a Liturgia Batismal, com a celebração do Batismo de quatro adultos que têm 
percorrido um caminho de preparação para os Sacramentos de iniciação cristã: Soraia Alves, nascida no 
Barreiro, em novembro de 1991; Orlanda Carrilho, nascida em Figueira dos Cavaleiros (F. Alentejo), 
em outubro de 1975; Maria Fernanda Reis, nascida em Almada, em junho de 1966 e Ana Rita Alegria, 
nascido em Almada, em abril de 1992. 
Nesta noite de Vigília Pascal, Mãe de todas as Vigílias, ainda durante a Liturgia Batismal, toda a 
comunidade, juntamente com os neófitos (os novos batizados), com  as  velas  acesas  a  partir  do  Círio  
 

Aniversário: No próximo dia 16 de abril, o Papa Bento XVI comemora 85 anos. Feliz Aniversário Santo Padre! No dia 19, 
cumpre 7 anos de Pontificado. Foi eleito como o 266º Papa com a idade de 78 anos e três dias. Confirmada está já a sua visita 
ao Líbano entre 14 e 16 de setembro para entregar uma «exortação apostólica» aos bispos de todo o Médio Oriente. 
 

 

 

Pascal, símbolo de Cristo Ressuscitado, foi convidada a renovar a profissão de fé e a viver o seu ponto culminante na celebração 
Eucarística onde, juntamente com os novos Filhos de Deus, mais seis adultos fizeram a sua primeira comunhão. 
As batizadas nesta Noite Santa, afirmaram que, a experiência do encontro com Cristo Ressuscitado foi para elas: um momento muito 
marcante, uma Bênção de Deus, uma noite longa, mas muito especial. Gostaria de descrever os testemunhos dos novos membros da nossa 
comunidade: uma delas, afirmava que foi mais gratificante ter recebido o Batismo em adulto, porque conseguiu perceber todo o ritual e 
viver intensamente todos os momentos; outra confirmava que, sentiu uma maior proximidade de Deus na sua vida e uma outra disse que é 
uma Bênção, é muito bom sentir a presença de Deus na sua vida. São pequenos testemunhos que nos deixam as novas batizadas, e que nos 
transmitem a paz interior que elas sentiram e a certeza e convicção da fé que desejam que cresça, com a ajuda da comunidade. 
Damos graças a Deus por nos ter concedido a graça de participar nesta grande celebração. 

São Cardoso, Formação de Adultos 

Tríduo Pascal 

  

 

Visite a Galeria de Fotos do Tríduo Pascal 
http://paroquiamiratejo.weebly.com 

  

Semana da Cáritas na Diocese de Setúbal  

Peditório Público - 23 919,41€ 
Jantar Solidário – 5 870€ 
Recolha de Sangue – 39,6 litros  


