
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

24 de Junho 2012 ― Solenidade de S. João Baptista – Ano B 

Ano IV/N.o 39 

 
  Boletim Paroquial de Miratejo/Laranjeiro 

CONVOCAÇÃO 

23, Sábado: 
Catequistas – Formação e Avaliação 
Pastoral da Saúde, Dia Internacional  
da Luta contra o Abuso e Tráfico de 
Droga 
24, Domingo: 
Grupo de Jovens, 17h 
25, Segunda-feira: 
Ensaio do coro, 20h30m 
27, Quarta-feira: 
MMF, 16h 
28, Quinta-feira: 
Grupo Carismático, 20h30m 
29, Sexta-feira: 
Grupo Sócio-caritativo, 16h 
30, Sábado: 
Escuteiros, Acampamento 
Encerramento do Ano Escutista 
01, Domingo: 
Escuteiros, Acampamento 
 

 

«Deus nunca deixa de ser o Pai dos Seus filhos», Santo António de Lisboa 

À Escuta: Os Valores do Escutismo 

O escutismo nasceu no ano de 1907, quando um militar 
britânico de nome Robert S. S. Baden Powell juntou 20 jovens 
da rua e os levou numa aventura na ilha de Brownsea. 
Este grande movimento mundial nasceu como uma forma de 
educar jovens e de prepará-los para a vida em sociedade. É 
baseado no respeito, na união, na bondade e em muitos outros 
valores positivos da vida e da sociedade. 
Também o nosso Agrupamento se empenha em transmitir aos 
jovens esses mesmos valores quer diretamente, quer através das 
mais diversas atividades que vão sendo realizadas ao longo do 
ano.  
 

Este Movimento paroquial existe deste 1983, tendo sido fundado pelo falecido Chefe 
Orlando Jesus (avô de um dos nossos escuteiros) e a obra foi continuada mais tarde pelo 
Chefe Rui e durante mais 23 anos pela Chefe Júlia Furtado que toda a paróquia conhece 
e acarinha pelo esforço e dedicação não só no Agrupamento, mas em muitos dos 
movimentos paroquiais. 
Este ano, o nosso Agrupamento realizou diversas atividades, como o Jamboree no ar, a 
Festa de Natal, atividades regionais como os Jogos da Primavera, o Ichtus, o S. Paulo, 
inúmeros acampamentos de todas as secções e também atividades de serviço à 
comunidade, como a recolha de alimentos no Lidl de Miratejo para os carenciados, a 
medição da tensão arterial e diabetes à população, a visita às Irmãs da Caridade em 
Setúbal e muitas outras. Celebrou-se também este ano o 29º aniversário, com uma 
pequena festa no espaço da sede.  
Espera-se que este Agrupamento continue sempre a praticar o Escutismo como B.P o 
idealizou, e que com a ajuda de Deus, cada um de nós consiga deixar o mundo um pouco 
melhor do que o encontrou, consigamos ultrapassar as adversidades e celebrar todos os 
bons momentos da história do 699! 
Até para o ano se Deus quiser 

Canhotas Escutistas 
Esquilo Dorme ao Luar (Emanuel Pereiro) 

 

PEREGRINOS 

Recebeu o Batismo: 
- Matilde Silva Pereira, 17/06/12 
 
Faleceu: 
- Manuel Silva Pereira, 17/06/12 
 
 

 

 

Almoço com o Padre José Pinheiro: O almoço de despedida do Padre José Pinheiro irá decorrer no próximo dia 30 de junho 
na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima, no dia da Peregrinação da nossa comunidade. Inscreva-se no 
Cartório para garantir o seu lugar no almoço que terá lugar após a eucaristia das 12h30m na Capelinha das Aparições e que será 
presidida pelo Padre José Pinheiro e animada pelo coro da nossa paróquia. 
 

Entre os dias 23 e 27 de julho, irá 
decorrer, em Fátima, o 38.º Encontro 
Nacional de Pastoral Litúrgica, 
organizado pelo Secretariado Nacional 
de Liturgia.  
É uma experiência rica de formação 
litúrgica e de celebração do mistério 
da fé.  
O encontro é aberto a todos os que 
quiserem participar. 
 
Consulte o programa em: 
http://paroquiamiratejo.weebly.com 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reflexão sobre as Leituras: 1ª Leitura: Is 49,1-6; 2ª Leitura: Actos 13,22-26; Evangelho: Lc 1,57-66.80 
Nesta solenidade, a Palavra de Deus apresenta-nos a figura profética de João Baptista. Escolhido por Deus para ser profeta, ainda antes 
de nascer, ele é um “dom de Deus” ao seu Povo. Sublinhando a importância de João na história da salvação, a liturgia não deixa, 
contudo, de mostrar que João não é “a salvação”; ele veio, apenas, dirigir o olhar dos homens para Cristo e preparar o coração dos 
homens para acolher “a salvação” que estava para chegar. A primeira leitura apresenta-nos uma misteriosa figura profética, eleita por 
Deus desde o seio materno, a fim de ser a “luz das nações” e levar a Palavra ao coração e à vida de todos os homens. Impressiona 
especialmente a centralidade que Deus assume na vida do profeta: toda a missão profética brota de Deus e sustenta-se de Deus. Na 
segunda leitura, Paulo fala aos judeus de Antioquia do profeta João. Na perspetiva de Paulo, a missão de João consistiu em convidar os 
homens a uma mudança de vida e de mentalidade, numa espécie de primeiro passo para acolher o “Reino” que Jesus veio, depois, 
propor. Paulo deixa claro que João não é o Messias libertador, mas sim aquele que vem preparar o coração dos homens para acolher o 
Messias. O Evangelho relata o nascimento de João. Na perspetiva de Lucas, os acontecimentos ligados ao seu nascimento mostram como 
o profeta João é um “dom de Deus”. Começa, nessa altura, a tornar-se claro para todos que Deus está por detrás da existência de João, e 
que a sua missão é ser um sinal de Deus no meio dos homens. 
Para pensar: Eu tenho sido sempre, para os meus irmãos, um “dom de Deus”, um sinal vivo e profético do Deus que os ama e que lhes 
oferece a salvação? Os “vizinhos e parentes” encontram em mim a manifestação de Deus? 

 

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 
 

 

 

A Pastoral da Saúde é o movimento mais novo da nossa paróquia. Surgiu com a vinda do Sr. Padre 
José Pinheiro e após uma formação com temas muito pertinentes. 
O nosso grupo, ao longo da sua curta existência, desenvolveu atividades no âmbito da educação 
para a saúde com o intuito de prevenir as doenças e educando para estilos de vida mais saudáveis. 
Neste sentido, promoveu pequenas informações/formações sobre a prevenção das doenças mais 
comuns, como, por exemplo, a diabetes. Fez, também, acompanhamento e visitas a alguns doentes 
da nossa comunidade, criou uma reserva de medicamentos que foi distribuindo a algumas pessoas 
mais necessitadas, mediante a apresentação de receita médica e dinamizou a comemoração do dia 
mundial do doente e do voluntariado.  
Em jeito de balanço, no final deste ano pastoral, podemos concluir que houve um esforço no 
sentido de se cumprir o que foi planeado no início do ano.  

Pastoral da Saúde 

 

Alguma coisa se fez, mas há muito ainda para fazer… Com a ajuda de Deus e uma intervenção mais ativa da comunidade pretendemos, no 
próximo ano pastoral, que haja uma maior aproximação das instituições sociais da zona para que se concretize um trabalho em parceria, 
sendo, por isso, mais eficaz e abrangente. 

Eulália Pereiro 

Banda Fish em Fátima 

 

A Banda Fish foi convidada para animar o encontro nacional de coordenadores do setor juvenil 
das Mensageiras de Fátima que teve lugar no Convento dos Dominicanos. 
Este convite surgiu com o objetivo de surpreender os participantes do encontro e veio a inverter 
a tendência dos habituais serões mais intimistas. 
O concerto de duas horas, em que se exibiu a maior parte do repertório da banda, foi 
largamente aplaudido, e foi feita a proposta para futuras atuações. 
Com esta iniciativa, a Banda Fish levou, mais uma vez, Miratejo "além-fronteiras" e pôs em 
destaque o talento da nossa paróquia. 

Ana Chermont 
 

Renovamento Carismático - Grupo Maranatha 

De 26 de abril a 21 de junho, o Grupo Maranatha do Renovamento Carismático Católico da nossa Paróquia realizou, ao longo de oito 
semanas, os Seminários de Vida Nova no Espírito, cuja finalidade é levar os participantes a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, o 
Nosso Salvador, que nos dá o Espírito Santo e os Dons Espirituais. No decorrer dos Seminários, foram feitos vários ensinamentos, cujos 
temas e oradores se indicam: Amor de Deus (Padre Léo), A Aliança de Deus (Arménia), Vida Nova (Padre Léo), Recebendo Dom de Deus 
(Padre Léo), Marcados com o Espírito Santo (Aurora), Crescimento (Padre Francisco), Transformação em Cristo (Padre José Pinheiro) e O 
Espírito Santo em Maria (Padre Casimiro). 
Após um retiro efetuado nos dias 26 e 27 de Maio, na Casa de Oração de Santa Rafaela Maria, em Palmela, participado pelos vários grupos 
de Oração da Diocese de Setúbal, 49 irmãos fizeram a Efusão do Espírito Santo na noite de Pentecostes. Entre eles, esteve o casal Adília 
Varela e Artur Vilela, que, com grande alegria, puderam testemunhar perante toda a assembleia as transformações que sentiram nas suas 
vidas. Nesta assembleia, tivemos a honra de receber a visita do nosso Bispo D. Gilberto que nos dirigiu palavras de coragem para a Missão. 
Louvado seja Deus por estas maravilhas. 

Maria do Sol 


