
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

22 de Abril 2012 ― III Domingo de Páscoa – Ano B 

Ano IV/N.o 30 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

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 
23, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
25, Quarta-feira: 
Passeio Paroquial – Elvas e Vila Viçosa 
26, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
27, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
28, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
29, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 
 

 

«Contemplata aliis tradere» (Transmite aos outros o que contemplaste!), Lema dos Dominicanos 

PEREGRI1OS 

Recebeu o Batismo: Sara Soares de 
Almeida, 15/04/2012. 
 Faleceu: Aldina da Costa Horta Paixão, 
15/04/2012. 

Entrevista – Seminarista José Joaquim 
A Semana das Vocações decorre de 22 a 29 de abril. Aproveitámos este momento para conhecer melhor 
José Joaquim, o nosso Seminarista.  

SSF: Quando e como sentiste o «chamamento»? Qual foi a tua reação? 
JJ: Apercebi-me de que Jesus me chamava a segui-Lo de mais perto quando tinha 18 anos e já andava 
na universidade. Como aconteceu não se consegue expor em poucas linhas, mas posso dizer que foi 
muito importante ir dando conta do infinito Amor de Deus pela humanidade. Amor que levou Jesus a 
fazer-Se homem, viver como cada um de nós e morrer por nós numa cruz! Amor para o qual isso não 
bastou, e O leva a encerrar-Se todos os dias numa pequena hóstia e, assim, pelo Sacramento da 
Eucaristia, estar realmente connosco! E foi muito importante perceber também que Jesus fez e faz isto 
não só pela humanidade em geral, mas por mim! Se Jesus me amou ao ponto de dar a Sua vida por mim, 
a única maneira que me parecia que havia para tentar corresponder era entregar-Lhe a minha, para que 
Ele se servisse dela para que os outros tivessem vida (cf. Jo 10, 10). 
SSF: Como foi a tua infância e adolescência na Paróquia de Miratejo/Laranjeiro? 
JJ: Foi um tempo muito bom! Como já disse, foi na Paróquia de Miratejo/Laranjeiro que frequentei a 
catequese e o grupo de jovens, que foram muito importantes para me fazer crescer no conhecimento e no 
amor de Deus. Ao participar na vida da Paróquia, especialmente nestes grupos, fiz amigos e conheci 
pessoas, cujos testemunhos de vida foram para mim sinais evidentes do amor de Deus. 
SSF: Como vives o teu dia a dia? 
JJ: Os momentos que estruturam a vida em Seminário são os da oração comunitária, sendo a Santa 
Missa a fonte e o cume, mas, também é fundamental a oração individual. Depois, muito tempo é 
dedicado às aulas de teologia e ao estudo. Além disso, cumpro os serviços que me estão confiados 
(organizar a Biblioteca sobretudo) e, claro, convivo com os colegas, sendo o tempo de desporto um dos 
momentos privilegiados. Como estou no quinto ano, ao fim de semana faço estágio pastoral na Paróquia 
do Seixal. 
SSF: Para um jovem seminarista, quais os grandes desafios que se colocam atualmente aos jovens 
do século XXI?  
JJ: Penso que um dos grandes desafios é o de desenvolver sentido crítico face à cultura em que 
vivemos. Vivemos numa cultura que é muito «barulhenta»:  temos  a televisão, a  música  (comercial),  a  

 

Ser Sagrada Família (SSF): Quem é o José Joaquim? 
José Joaquim (JJ): Alguém que teve a graça imensa de ter nascido de pais 
católicos, que o ensinaram a rezar. Depois, frequentei a catequese na nossa 
Paróquia e, após receber o sacramento do Crisma, o grupo de jovens «Águas 
Vivas». Ainda ingressei na Universidade Católica para estudar Economia, mas 
desisti no final do primeiro ano, porque me pareceu que Jesus me chamava a 
entregar-Lhe a minha vida no Sacerdócio. Entrei para o Seminário de Almada a 
12 de setembro de 2007, estando agora no quinto ano. 

internet, os jogos eletrónicos, etc. Tudo isto faz muito «barulho» que distrai muitíssimas pessoas, especialmente os jovens, impedindo-os de colocarem a 
pergunta fundamental para se viver feliz: qual é a verdade última de tudo o que existe, qual é o sentido da vida? Questão que só tem uma resposta: Jesus Cristo! 
SSF: Como vês a Igreja de hoje? 
JJ: Parece-me que a Igreja, seguindo os apelos que Deus lhe faz por meio do Santo Padre e dos bispos, procura enraizar-se mais n’Ele, ser-Lhe mais e 
mais fiel, corresponder melhor às exigências do Evangelho, fomentar a comunhão dos seus filhos e ajudar estes a serem cada vez mais apóstolos 
audaciosos que conquistem muitas almas para Jesus. 
SSF: Como podemos tornar a Igreja mais presente no mundo? 
JJ: Criando uma relação pessoal com Deus, pela oração pessoal, pela frequência dos sacramentos (especialmente a Eucaristia e a Confissão), pela 
meditação assídua da Sagrada Escritura e pela busca de conhecer melhor o conteúdo da nossa fé através do estudo do Catecismo da Igreja Católica (ou do 
Compêndio ou do Youcat). Só assim, sendo amigos íntimos de Jesus, é que teremos as forças, a coragem e o conhecimento para O anunciarmos com 
audácia e determinação, pela palavra e pelo exemplo de vida. 
SSF: De 22 a 29 de abril, decorre a Semana das Vocações. De que forma estes momentos podem ser importantes para a descoberta de novas 
vocações? 
JJ: Em primeiro lugar, porque relembra aos jovens que o que os fará felizes é buscarem o que Deus quer para eles – a vocação – e não um qualquer plano 
seu. Depois, porque leva as comunidades a intensificar a oração por esta intenção, que não é uma opção, mas um mandato de Jesus. A oração contribui 
efetivamente para o surgimento das vocações. Além disso, relembra a cada membro da comunidade que, se buscar ser um testemunho vivo do amor de 
Deus, está a ser um instrumento d’Ele para chamar alguém. 
SSF: Que conselho darias aos jovens que também querem ser padres? 
JJ: Que agradeçam ao Senhor esse desejo buscando ter uma relação cada vez mais íntima com Ele, por meio da oração, da Eucaristia, da Confissão e da 
meditação da Sagrada Escritura. E que falem disso com o seu Pároco, para que este os ajude a perceber melhor a voz de Deus. 
SSF: Deixa pf uma mensagem à comunidade. 
JJ: Em primeiro lugar, quero agradecer a cada um de vós por todas as orações e sacrifícios que têm oferecido ao Senhor por mim, mas também pedir que 
rezem para que os jovens que Ele chama para O seguirem no Sacerdócio e na vida consagrada, especialmente os da nossa Paróquia, tenham a coragem de 
Lhe dar um sim generoso e confiante como Maria.  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

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 3,13-15.17 -19; 2ª Leitura: 1 Jo 2,1-5a; Evangelho: Lc 24,35-48  
Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que 
podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? É, fundamentalmente, a estas questões 
que a liturgia do 3° Domingo da Páscoa procura responder. O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à 
volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial - no encontro comunitário, no diálogo 
com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de 
serviço - que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse "encontro", os discípulos são 
convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o 
testemunho dos discípulos sobre Jesus. Depois de terem mostrado, em gestos concretos, que Jesus está vivo e continua a oferecer aos 
homens a salvação, Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz. A segunda leitura 
lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que Ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso 
que assumiu. Essa coerência deve manifestar-se no reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade humana 
e num esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus.  
Para pensar: Não sentimos, tantas vezes, a presença de Cristo a indicar-nos caminhos de vida nova e a encher o nosso coração de 
esperança quando lemos e meditamos a Palavra de Deus? Não sentimos o coração cheio de paz - a paz que Jesus ressuscitado oferece 
aos seus - quando escutamos e acolhemos as propostas de Deus, quando procuramos conduzir a nossa vida de acordo com o plano de Deus? 

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

À Escuta: Field Day – Atividade 1acional de Radioescutismo 

Nos passados dias 14 e 15 de abril, a região de Setúbal participou na atividade nacional de 
radioescutismo, Field Day, no campo escutista da Arrábida (CEADA). O Field Day é uma 
atividade nacional, relacionada com a temática radioescutista, isto é, todos os campos 
Escutistas de Portugal montam neste fim de semana as suas estações de rádio e afinam o seu 
material, ou seja, antenas e rádios que serão usados na atividade mundial que é o Jamboree no 
ar (JOTA), realizado sempre no terceiro fim de semana de Outubro. 
No Field Day deste ano, a estação montada no campo escutista CEADA foi operada por 7 
radioamadores escuteiros da região de Setúbal. Foram erguidas três antenas de HF, 2 antenas 
bi-banda VHF/UHF e 5 rádios móveis. 
 

A participação da região foi liderada pelo responsável do radioescutismo da região, chefe Júlio Costa (CT2 IEN) igualmente chefe de 
Agrupamento adjunto do 72 do Montijo. Colaboraram com ele o Chefe José Pereiro (CT2 HLH) adjunto da área de Radioescutismo da 
região, o Caminheiro Rui Albino (CT5 JTP) do Agrupamento 72 do Montijo, o Caminheiro Emanuel Pereiro (CT5 JTE) do Agrupamento 
699 Miratejo, do chefe Sérgio (CR7 AEA) e ainda tivemos a visita do chefe Justino Casanova (CT5 GKU) radioamador do Agrupamento 
510 Cacilhas que trocou algumas ideias e experimentação de material no período em que esteve no local. Nesta atividade participaram ainda 
os Caminheiros do Clã 7 do Agrupamento 72 do Montijo e Pioneiros da Comunidade 14 do Agrupamento 699 Miratejo, liderados pelo 
Chefe Sávio Sousa. Ao longo do fim de semana foram efetuados contactos com três radioamadores escuteiros do parque escutista do Oeste, 
em Salir do Porto. Foram ainda efetuados contactos com Braga, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e Suíça. Apesar da pouca participação das 
regiões, ficámos com a sensação de dever cumprido e com a camaradagem dos elementos participantes.  
 

Esquilo Dorme ao Luar - Emanuel Pereiro (CT5 JTE) 

 

Caminho de Emaús 

O grupo Caminho de Emaús começou há cerca de 18 anos na 
nossa comunidade. Inicialmente fizemos o percurso de cinco 
anos, com os respetivos livros de apoio mas, depois, notámos 
que seria pena ficarmos só por ali. Deste modo, 
reformulámos as nossas reuniões e continuámos o grupo, 
fazendo duas leituras bíblicas do Domingo seguinte: uma 
carta, normalmente de S. Paulo e o Evangelho. Tentamos 
introduzir a bíblia na nossa vida, analisando, com a luz que 
irradia da própria Bíblia, acontecimentos do quotidiano, 
tentando encontrar uma resposta. Este grupo, de reflexão e 
essencialmente de amigos, tem o grato prazer de convidar 
todos quantos queiram fazer esta reflexão semanal, na nossa 
comunidade. Encontramo-nos ao Domingo das 21h às 
22h15m. Venha caminhar! O dinamizador é o Joaquim 
Monteiro. 

  

A catequista Andreia 
Pereira partiu para a 
Bélgica em trabalho. 

A comunidade 
deseja-lhe as 

maiores felicidades. 

  

Visita 
Pascal na 
tarde de 8 
de abril, 
Domingo 
de Páscoa. 


