
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

20 de Maio 2012 ― Solenidade da Ascensão – Ano B 

Ano IV/N.o 34 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

19, Sábado: 
Retiro da Profissão de Fé 
Escuteiros, 14h  
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
Recolha de Alimentos (19 e 20) 
20, Domingo: 
Bênção das Grávidas, 10h30m 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 
21, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
23, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
24, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
25, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
Coro da Catequese, 19h 
26, Sábado: 
Escuteiros, 14h - Raid 
Profissão de Fé, 16h 
Formação de Adultos, 17h 
Catequese, 17h e 19h30m 
27, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 
 

 

«A lei da liberdade não é outra que a lei da caridade»», Santo Agostinho 

PEREGRI/OS 

Faleceu: 
- Maria José Churro, 15/05/2012 
 
  
 

À Escuta: Vigília de Oração e Promessas 

Nos passados dias 12 e 13 de maio, o Agrupamento 
699 Miratejo celebrou a sua vigília de oração e 
promessas. É o momento alto do agrupamento, 
pois os escuteiros são convidados a assumir um 
compromisso muito importante que é servir a 
comunidade e servir a Deus. 
Na noite do dia 12, iniciou-se a vigília de 
oração, com um cortejo de entrada na Igreja e 
apresentação dos elementos que iriam  realizar a  

sua promessa. O nosso pároco fez uma pequena homília onde falou na importância do 
serviço e do papel do escutismo numa comunidade. 
O dia 13 amanheceu claro e chegou, então, o momento mais esperado para os nossos 
escuteiros, a sua promessa. Foram cerca de 25, os elementos que fizeram ou renovaram a 
sua promessa, na Eucaristia do VI Domingo de Páscoa. 
No final da celebração, houve ainda tempo para entregar 4 louvores de Agrupamento, 2 a 
Lobitos e 2 a Exploradores, lembrando por fim também a chefe Júlia pelo seu esforço e 
dedicação de 23 anos ao serviço do nosso Agrupamento! 
Terminada a Eucaristia, todos desceram para o espaço da sede onde a CPP (Comissão 
Permanente de Pais) preparou um almoço para todos os Escuteiros, Pais e Comunidade. 
Foi um fim de semana muito especial e emocionante! 

Emanuel Pereiro   

 

   

/ossa Senhora visitou o Laranjeiro 

 

No dia 13 de maio de 2012, pelas 21h, a Paróquia  
de Miratejo/Laranjeiro chamou a toques dos sinos, 
que hoje tocaram pela primeira vez,   os paroquianos 
e demais população para a procissão em honra da Nossa 
Senhora de Fátima... E pronto o "post" ficaria por 
aqui e daria conta do acontecimento...  Mas, no 
Laranjeiro, Nossa Senhora fez o "milagre" de 
conceder  à procissão  centenas  de  pessoas.  Grupo  

este que foi engrossando durante todo o percurso. O "milagre" estendeu-se às centenas 
de velas que brilhavam nas diversas janelas em comunhão com a luz que emanava na 
rua. Crianças, muitas ainda bebés, olhavam com ternura para o que estava a acontecer. 
Na procissão, outras crianças cantavam a Nossa Senhora. Não terão sido "milagres" (ou 
terão?!), mas foram sinais dados num ambiente de grande comunhão com Deus. Em 
tempo de crise há sempre abundância de Amor e se existe Amor então existe Deus. 
No Laranjeiro, fizemos a nossa procissão das velas e dissemos: aqui vimos Mãe querida. 
  

António José Costa (Tó Zé) em http://porcristo-comcristo-emcristo.blogspot.pt 
 

 

Fotografias gentilmente cedidas por: 

 

 

Os sinos da nossa igreja tocam nos seguintes momentos: entre as 9h e as 21h tocam as horas e meias-horas; nas 
Trindades (um pouco antes das 9h, 12h e 17h30m); batizados, casamentos e funerais; procissões e outros 
momentos festivos da comunidade. 
 



 

 

 

  

 

 

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: 1- Act 1,1-11; 2ª Leitura: Ef 1,17-23; Evangelho: Mc 16,15-20 
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida 
definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos 
continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos 
discípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De 
junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva.  
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na 
vida definitiva da comunhão com Deus - a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo "caminho" que Jesus percorreu. 
Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm de ir para o meio dos homens 
continuar o projeto de Jesus. A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados (a vida 
plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa "esperança" de mãos dadas com os irmãos - membros do mesmo 
"corpo" - e em comunhão com Cristo, a "cabeça" desse "corpo". Cristo reside no seu "corpo" que é a Igreja; e é nela que se torna hoje 
presente no meio dos homens. 
Para pensar: Tenho consciência de que Jesus me envia a todos os homens - sem distinção de raças, de etnias, de diferenças religiosas, 
sociais ou económicas - a anunciar-lhes a libertação, a salvação, a vida definitiva? 

 

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

Semana Bíblica 

Frei Fernando quis ajudar-nos a descobrir que a Bíblia, mais do que um Livro ou um conjunto de regras, é uma «vida». Vivemos, de facto, 
uma semana na descoberta progressiva de quem é Deus, o que é Deus, o que somos, donde vimos e para onde vamos, sempre à luz da 
Palavra de Deus. 
Frei Fernando foi-nos falando dos 73 Livros que compõem a Bíblia e foi ajudando a entender a mensagem da revelação de Deus para 
encontrarmos o equilíbrio de cada um consigo, com Deus e com os outros. 
Desde o início, foi salientado como é urgente aprender a ler a vida e a fé à luz da Palavra de Deus e que a Bíblia nos traz mensagens de 
Alguém que quis ter relação com cada um de nós para nos capacitar para celebrar a vida e adquirirmos a capacidade de celebrar a fé, porque 
é urgente sermos cristãos sem deixarmos de ser pessoas, numa relação de ser gente com gente para que cada vez mais gente seja gente sem 
nunca deixar de ser pessoa (como nos foi afirmando constantemente Frei Fernando). 
Frei Fernando termina a Semana Bíblica com um apelo: este tempo não é o de cruzar os braços, nem de adiar qualquer esperança de 
felicidade, mas de aceitar que Deus fale, viver com coerência a fé e a vida, assumindo um compromisso pessoal e comunitário na construção 
de um mundo melhor, cumprindo a regra dos 3 R’s (Reduzir o ódio; Reciclar o mau feitio e Reutilizar a capacidade de dizer gosto de ti).  
Agora fica o desafio - continuar como os discípulos de Emaús, percorrendo um caminho de formação Bíblica, aprendendo, praticando e 
deixando que o encontro com Cristo Ressuscitado nos transforme, nos anime e nos encoraje a cumprirmos o apelo de Jesus: «Todo aquele 
que escuta estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha» (Mt.7,24). 
 

           São Cardoso 
 

Num tempo em que abunda a falta de Esperança, foi bom vivermos uma semana de Bíblia na mão e o 
Deus da Bíblia no coração, para que, hoje, fazendo memória do ontem, colocando Deus no centro da 
História, possamos fazer com que a Bíblia dê forma à vida, porque, «A Bíblia nasceu da Vida e a Vida 
nasce da Bíblia». 
Frei Fernando Ventura, da Ordem dos Capuchinhos, licenciado em Teologia pela Universidade Católica 
Portuguesa e licenciado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, presenteou-nos 
com os seus conhecimentos, com a sua alegria, a sua vivência Bíblica e o seu bom-humor, ajudando-nos a 
viver uma semana centrada na leitura e na reflexão da Bíblia, fazendo um percurso desde o Livro do 
Génesis até ao Livro do Apocalipse. 
 

Maio, mês de Maria – Centro Paroquial 

 

Estamos no mês de Maio e pensámos que deveríamos trabalhar de uma 
forma lúdica este mês, com Maria. Maria, para além de ter sido mãe de 
Jesus, foi uma mulher corajosa, cheia de fé e compaixão. Deste modo, 
para começarmos e transmitir este tema, convidámos o Aquino, pai de 
uma criança, para cantar algumas canções sobre Maria, e o Padre José 
Pinheiro para falar um pouco com as crianças sobre a importância de 
Maria. O momento foi bastante bom, pois as crianças de todas as salas 
reuniram-se no nosso refeitório para ouvir e cantar.  

Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 
 

 


