
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

13 de Maio 2012 ― VI Domingo de Páscoa – Ano B 

Ano IV/N.o 33 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

12, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese - Terço, 17h  
13, Domingo: 
Promessas dos Escuteiros,  
Eucaristia 10h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
Procissão Nossa Senhora de Fátima, 21h 
14, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
16, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
17, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
18, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
19, Sábado: 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos (19 e 20) 
20, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

 

 

«Uma família que reza unida permanece unida», Beata Madre Teresa 

PEREGRI2OS 

Receberam o Batismo: 
 - Rita dos Santos Lança, 5/5/2012; 
 - Guilherme Tebaldi Antunes 
5/5/2012; 
- Bernardo Miguel Lança Fonseca, 
6/5/2012. 
 

Os Sinos chegaram à nossa Paróquia! 

Com o empenho e dedicação de toda a 

comunidade, os sinos chegaram à nossa paróquia. 
2a passada quarta-feira, dia 9 de maio, na 

Eucaristia das 18h, o Padre José Pinheiro 

procedeu à bênção dos sinos que, em 
homenagem à Sagrada Família, receberam os 

nomes de Jesus, Maria e José e pesam 210kg, 
115kg e 65kg, respetivamente. 
«Os sinos são a presença de Deus na cidade, Deus 
chama-nos à comunhão, é  a presença de Deus que  

está connosco em todos os momentos da nossa vida», salientou o Padre José Pinheiro na 
homília, deixando, também o seguinte apelo: «Quando ouvirmos os sinos, não nos 
esqueçamos de louvar o Senhor e de darmos bons frutos para que possamos transformar 
o mundo». 
Na Eucaristia, para além da comunidade, esteve, igualmente, presente Mara Figueiredo, 
Presidente da Junta de Freguesia do Laranjeiro, acompanhada por alguns autarcas da 
Junta.  
No final, todos os elementos presentes tiveram a oportunidade de tocar nos sinos que 
subiram, no dia seguinte, à sua torre. 
Os sinos vieram da bonita cidade de Barcelos e vão agora embelezar ainda mais a nossa 
igreja, assinalando, desta forma, o fim das obras na paróquia. 
Os sinos tocam pela primeira vez após a Eucaristia de Domingo das 10h30m, no dia 13 
de maio, onde irão ter lugar as Promessas dos Escuteiros. 
 

Intenções de Oração do Papa Bento 

XVI – Maio 2012 

Intenção Geral: Defender a Família 

Para que na sociedade sejam promovidas 
iniciativas que defendam e reforcem o 
papel da família. 
Intenção Missionária: Maria, 

Protetora dos Missionários 

Para que Maria, Rainha do mundo e 
Estrela da Evangelização, acompanhe 
todos os missionários no anúncio de 
seu Filho Jesus. 

 

 

 

 

Procissão em Honra de 2ossa 

Senhora de Fátima 

 
Realiza-se no dia 13 de maio, pelas 
21h, a Procissão em honra de Nossa 
Senhora de Fátima.  
Percurso: Saída da Igreja, Rua Nuno 
Gonçalves, Rua das Laranjeiras, Rua 
Bento Jesus Caraça, Rua Dom Manuel 
I, Rua Dom Duarte, Estrada dos 
Álamos, Rua dos Eucaliptos, Rua Prof. 
Ruy Luís Gomes, Rua Bento Jesus 
Caraça, Igreja. 
 



 

 

 

  

 

 

Rua Bento Jesus Caraça 

 

 

 

 

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 10,25-26.34-35.44-48; 2ª Leitura: 1 Jo 4,7-10; Evangelho: Jo 15,9-17 
 
A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor de Deus, manifestado na pessoa, nos gestos e nas palavras de 
Jesus e dia a dia tornado presente na vida dos homens por ação dos discípulos de Jesus. A segunda leitura apresenta uma das mais 
profundas e completas definições de Deus: “Deus é amor”. A vinda de Jesus ao encontro dos homens e a sua morte na cruz revelam a 
grandeza do amor de Deus pelos homens. Ser “filho de Deus” e “conhecer a Deus” é deixar-se envolver por este dinamismo de amor e 
amar os irmãos. No Evangelho, Jesus define as coordenadas do “caminho” que os seus discípulos devem percorrer, ao longo da sua 
marcha pela história… Eles são os “amigos” a quem Jesus revelou o amor do Pai; a sua missão é testemunhar o amor de Deus no meio 
dos homens. Através desse testemunho, concretiza-se o projeto salvador de Deus e nasce o Homem Novo. A primeira leitura afirma que 
essa salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, e levada ao mundo pelos discípulos, se destina a todos os homens e mulheres, 
sem exceção. Para Deus, o que é decisivo não é a pertença a uma raça ou a um determinado grupo social, mas sim a disponibilidade 
para acolher a oferta que Ele faz. 
 
Para pensar: As nossas comunidades são, realmente, cartazes vivos que anunciam o amor, ou são espaços de conflito, de 

divisão, de luta pelos próprios interesses, de realização de projetos egoístas? 

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

Torneio Solidário com o Benfica 

O Campo de Férias "Sorrir com Jesus" realiza-se na última semana de julho e reunirá cerca de sessenta crianças. A Paróquia do Seixal 
iniciou o campo de férias há duas décadas e depois de alguns anos de paragem reinicia este ano. O grupo de jovens da Paróquia do 
Seixal dinamiza este campo com a ajuda de um bom grupo de adultos da mesma comunidade. O principal objetivo do campo de férias 
é proporcionar às crianças carenciadas desta área geográfica uma semana cheia de atividades e muita alegria. 
A colaboração do Benfica não nasceu do nada. O centro de estágios e a academia do clube lisboeta estão situados no Seixal, o que 
tem permitido um relacionamento crescente entre as duas instituições, que se expressa agora neste torneio solidário, que contará 
também com a presença de alguns antigos jogadores do Benfica. 
 
20 de Maio: 14h30m - 18h - Pavilhão do Seixal Futebol Clube 
Equipas participantes: Benfica (juniores A), Padres da Diocese de Setúbal, Equipa de Nossa Senhora, Equipa Paroquial do Seixal 
Apoios ao torneio: Junta de Freguesia do Seixal, Seixal Futebol Clube, Fotolitaria, Benfica TV 
Contactos: 212213550, 914528418 
2ão perca! 

 

 

No dia 20 de Maio, a equipa de juniores do Benfica defronta uma equipa de padres de Setúbal num 
torneio solidário. O jogo terá a duração de apenas 30 minutos. O vencedor jogará a final, na mesma 
tarde, com a equipa que ganhar no jogo entre uma Equipa de Nossa Senhora e uma equipa paroquial 
do Seixal. A finalidade do torneio é reunir fundos, resultantes da contribuição dos assistentes aos 
jogos, para apoiar o Campo de Férias "Sorrir com Jesus". 
 

Profissão de Fé – 6º Volume 

O Retiro da Profissão de Fé irá decorrer no próximo dia 19 de maio, entre as 9h e as 17h, no 
Seminário Maior de São Paulo, em Almada. A Profissão de Fé irá decorrer no dia 26 de maio, 
pelas 16h. 

Catequese 

 

Em maio, mês de 
Maria, a Catequese 
afixará todas as 
semanas uma oração 
em honra a Nossa 
Senhora no placard 
à entrada da igreja. 
Não deixe de a ler 
e dedicar-lhe um 
tempo de reflexão. 

Encontro 2acional da Pastoral da Saúde 

Teve lugar em Fátima, de 2 a 5 de maio, 
o XXIV Encontro Nacional da Pastoral da 
Saúde que reuniu 600 participantes de todo o 
País.  
Dos estudos e debates realizados foram 
retiradas e publicadas as Conclusões, que 
poderá ler em:  
http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-
bin/noticia.pl?id=90819 

 


