
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

10 de Junho 2012 ― 10º Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Ano IV/N.o 37 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

09, Sábado: 

Escuteiros, Acampamento (8 a 10) 
Formação de Adultos, 17h 
Encerramento da Catequese 
10, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 

11, Segunda-feira: 

Ensaio do coro, 20h30m 
12, Terça-feira: 

LIAM, 21h 
13, Quarta-feira: 

MMF, 16h 
Formação de Adultos, 21h 
Grupo Bíblico, 21h 
14, Quinta-feira: 

Grupo Carismático, 20h30m 
MCC, 21h30m 
15, Sexta-feira: 

Grupo Sócio-caritativo, 16h 
16, Sábado: 

Escuteiros, Feira Medieval 
Formação de Adultos, 17h 
Recolha de Alimentos 
17, Domingo: 

Grupo de Jovens, 17h 
Grupo Caminho de Emaús, 21h 
Recolha de Alimentos 
 

 

«Que o Anjo de Deus seja a tua luz, o teu auxílio, a tua força, o teu conforto e o teu guia», São Pio Pietrelcina 

A3 Jovem 

Nos dias 1, 2 e 3 de junho realizou-se a 3.ª edição do A3 Jovem, 
um acampamento para jovens Católicos da Diocese de Setúbal, 
organizado pela SDPJ (Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil), este ano com o tema “Alegrai-vos no Senhor” Fl 4,4. 
Esta atividade diocesana tem como objetivo, além de atividades de 
lazer e radicais, a oração e o encontro com Deus e com os irmãos 
católicos no mesmo espaço que, neste caso, é a Natureza envolta 
na bonita Quinta do Álamo, no Seixal. 
Durante os três dias de acampamento, os jovens são convidados a 
experimentar diversas atividades radicais como canoagem, slide e 
jogos tradicionais, mas não sem antes participarem numa catequese 
dada também por jovens, subordinada ao tema deste ano! 
 Tal como nos outros anos, a SDPJ esforçou-se para que fosse um fim de semana recheado de 

alegria, oração e boa disposição, muita música tanto nos concertos como por todo o espaço de 
acampamento. 
Além das atividades já referidas, houve espaço para algumas conferências dadas por 
personalidades públicas, sobre temas da sociedade como o aborto, enquadradas na perspetiva 
católica. Realizou-se, também, na noite de sábado, o Festival de Bandas Católicas com o 
mesmo tema da atividade e a Banda vencedora foi a de Fernão Ferro, tendo a nossa paróquia 
arrecadado o 3.º lugar ganho pela banda Fish!!! 
Existiram, também, durante todo o acampamento, diversas tendas de vocações e de oração 
como a Canção Nova, a comunidade Shalom e outras e, ainda, a tenda de adoração 
permanente onde esteve exposto o Santíssimo Sacramento ininterruptamente durante os três 
dias e onde todos os participantes adoraram a Deus dia e noite sem cessar. 
Há que salientar também o serviço voluntário prestado pelos escuteiros da Região, 
nomeadamente o Departamento de Proteção Civil, Saúde e Radioescutismo e os caminheiros 
e dirigentes dos agrupamentos do Montijo, Miratejo e Santo André-Barreiro que efetuaram a 
segurança do recinto de forma exemplar, dia e noite com turnos permanentes, para que nada 
corresse mal! 
Esta grande atividade foi encerrada da melhor maneira com uma Eucaristia presidida pelo 
nosso bispo D. Gilberto, que na sua homília recordou a importância de nos questionarmos 
quem somos, o que queremos e o que Deus quer de nós. 
Para o ano se Deus quiser, haverá mais, sempre com o lema do A3 Jovem no coração que nos 
diz “É Radical, é no Seixal!”  

Emanuel Pereiro 
   

PEREGRI3OS 

Recebeu o Batismo: 

- Diana Filipa Sanches Dias, 02/06/12 
 
Casaram: 

- Joana e Guido Galego, 03/06/12 
 
 
  
 

 

  

 

 

  

Catequese 2011/2012 

Mais um ano Catequético chegou ao fim. Queremos aqui deixar uma mensagem, não de 
despedida, pois a catequese termina, mas não deixamos de amar Jesus, por isso vamos todos 
continuar a ir à Eucaristia. Desejamos a todos umas ótimas férias e cá os esperamos nas 
inscrições no início de Setembro. 

Abraço em Cristo,  Leonilde Moreira 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Gen 3, 9-15; 2ª Leitura: 2 Cor 4, 13 – 5, 1; Evangelho: Mc 3, 20-35 
Neste 10º Domingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus leva-nos a meditar sobre a nossa resposta de vida ao projeto de Deus para nós, 
na liberdade de optar pelo bem e pelo mal. O Evangelho centra o nosso olhar na pessoa de Jesus, que os seus conterrâneos, entre eles 
tantos familiares, não aceitaram como enviado de Deus e não perceberam, até se opuseram, à vontade de Deus revelada em Jesus. Na 
caminhada da fé, cada um é livre de optar: ou ficar pelos dispersos sentidos de vida, ou permanecer na única família de Jesus, de «quem 
quiser fazer a vontade de Deus». A segunda leitura realça que, para o cristão, viver só faz sentido na certeza da ressurreição, na 
caminhada de vida interior que se renova dia a dia em perspetiva da eternidade. Neste horizonte neo-testamentário, meditemos, em 
particular, a primeira leitura que nos mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as propostas 
de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência… Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar 
caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. 
Para pensar: Podemos andar por fora, arredios, ficar à porta, até nos chamarmos “católicos não praticantes”. Que significa isso? Faz 

sentido? Ou se é ou não se é. Aí está de novo a radicalidade da opção por Jesus. Ou ficamos fora, ou estamos dentro da casa, unidos a 

Jesus, a escutá-l’O e a segui-l’O com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. 

Mini-Cursilho 

 

 

 

Centro Paroquial – Dia da Criança 

No passado dia 1 de junho, comemorou-se o Dia da Criança, e com ele tivemos duas atividades. Uma foi 
um teatro para os bebés  e as crianças de dois anos com a peça  "Tú, Tú...", em que a dinâmica consistiu 
em explorar vários sons e movimentos, existindo uma interligação entre o adulto, as crianças e os objetos 
apresentados. Foi divertido e eles gostaram muito, foi uma experiência diferente! 
Na outra atividade, as crianças do Pré-escolar  foram ao Jardim do Seixal, numa atividade organizada pela 
Câmara do Seixal em conjunto com as associações de reformados do concelho, em 
consequência do Dia Internacional do Idoso. Foi um dia diferente, onde cada associação tinha preparado 
uma atividade específica vivida nos tempos de infância, criando uma interligação entre a criança e o 
idoso, fomentando a ligação e o respeito para com os seus avós. 
 

Recolha de Alimentos 

Em maio, a comunidade contribuiu 
para o Grupo Sócio-Caritativo com: 
leite (71), bolachas (65), arroz (58), 
açúcar (57), salsichas (50), macarrão 
(50), massinha (47), esparguete (32), 
atum (30), azeite (24), óleo (16), entre 
outros. No fim de semana de 16 e 17 
de junho, o Grupo apela à 
comunidade para contribuir com: 
açúcar, arroz, azeite, óleo, massas e 
lençóis. 

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 

 

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

 

 

  

 

Realizou-se, no passado fim de semana, mais uma atividade do Movimento 
dos Cursilhos de Cristandade da Diocese de Setúbal: o Mini- Cursilho para 
casais.  
Foi uma oportunidade de vinte casais, onde estavam presentes seis casais 
da  nossa  comunidade, viverem  em   casal o  que fora  vivido  um   dia   no  
Cursilho e, fazer uma paragem no Pós-Cursilho para analisar  o  caminho já  
 percorrido, abrindo espaço para um diálogo “a dois” em profundidade, encontrando respostas a 

problemas específicos do relacionamento dos casais. Foi uma oportunidade de rever o reencontro de 
cada um consigo, com os outros, com as realidades temporais e com Deus para reformar à luz do 
Evangelho a nossa vocação cristã no lar, no mundo e na Igreja. 
Uma vez mais o Senhor se manifestou na equipa coordenadora e nos casais que foram unânimes a  
afirmar que vão encarar os problemas da vida de outra forma, para serem mais felizes em família, 
em comunidade e no mundo. O Senhor seja louvado!   

São e José Cardoso 

 

As atividades dinamizadas foram: como fazer bonecos de trapo, advinhas, jogo da macaca, fantoches e contador de histórias tradicionais. 
Teve a participação da Dr.ª Corália que fez as boas vindas às instituições que participaram nesta iniciativa. É sempre importante a ligação 
entre a Câmara e as Instituições, fomentando, assim, as várias dinâmicas que representam o nosso concelho. 
No dia 5 de junho, comemorou-se o Dia Mundial do Ambiente, onde todas as crianças fizeram um painel com pinturas alusivas ao meio 
ambiente. Sónia Almeida, Coordenadora Pedagógica 

Não perca o seu lugar. Inscreva-
se no Cartório e participe na 

Peregrinação a Fátima. É já no 
próximo dia 30 de junho. 

 
 
 

 


