
                                        IGREJA MATRIZ  
 
   

        MISSA DOMINICAL 
 
 

                    Sábado: (Vespertina)……………………   19h00      

                   DOMINGO: ……………  9h00 - 11h30 - 19h00  

 

        MISSA FERIAIS   

                  Terça a Sexta: ………………….     9h00 - 19h00 
 

                  Sexta: Adoração do Santíssimo……..     9h30 às 18h00 

                               Confissões: Padre Abraão. ….   17h00 às18h30 
 

                   Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia)               11h30 

        CARTÓRIO (no Centro Paroquial) 

 

                     Quinta-Feira……………………   16h00 às 19h00 
 

                     (Marcação de Casamentos e Baptizados) 

                                                       

                                            http://www.paroquiadomontijo.com  

                     www.facebook.com/paroquiadomontijodivinoespiritosanto 
           

 
 
 
 
 
 

             PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
                                                                                                               
              Igreja do Afonsoeiro    (Terça, Sexta e Sábado)…….       18h00 
                               (Domingo)………………….       10h00 
 

                              Cartório (Sexta-feira)……     19h00 às 20h30 
 
 

                Igreja dos Pastorinhos   ( Segunda e Quinta)……….       18h00 
                                                           (Domingo)……………...       12h00 

                              Cartório (Quinta-feira)…..     19h00 às 20h30          
 
 
 
 

 

           SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA                                          

                DOMINGO  …… …………………………     11h00 - 18h00 
         

                SEMANA    (Segunda a Sexta)…………………….       8h00 
                                     (Sábado)………………………………       9h00 
                 Alto Estanqueiro (Sábado). ………………………..     16h30 

          

              Cartório (Quinta-Feira)  15h30 -18h00 (outros horários com marcação prévia) 
             
 

              PARÓQUIA SÃO JORGE - SARILHOS GRANDES                        

               DOMINGO ……………………………..………….      10h00 
         

               SEMANA   (Quarta e Sexta)……………………….      18h00 
                                      

                                 Cartório (Sexta-Feira) a partir das 18h30 

  Horários das Missas 

  Folha Dominical             Montijo, 5 de Fevereiro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

    DOMINGO V DO TEMPO COMUM 
 

   Ano A 
 

  Ev Mt 5, 13-16    

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: «Vós sois o sal da 

terra. Mas se ele perder a força, 

com que há-de salgar-se? Não ser-

ve para nada, senão para ser lança-

do fora e pisado pelos homens. Vós 

sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 

sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar de-

baixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos 

os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos 

homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vos-

so Pai que está nos Céus». 



\ 

INFORMAÇÃO 

CRISMA 
 

Estão a decorrer as inscrições no Centro Paroquial. A Formação decorrerá aos 

Sábados às 17h30 ou às Quartas às 21h30, conforme Calendário afixado no 

Centro. 

    2º Ensinamento 
 

Sábado, 11 de Fevereiro às 17h30        e        Quarta, 15 de Fevereiro às 21h30 

 

 

Fundação Maria Mãe da Esperança: Sábado 4, na Igreja Matriz - Inicio em  grupo

 da Devoção aos 5 Primeiros Sábados. Terço às 8h30 e Missa às 9h00. 

Apostolado da Oração: Sábado 4, às 15h30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo 5, às 8h30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Encontro Matrimonial: Sábado 4, ás 21h00 no Centro Paroquial - Noite de Comuni-

 dade - Formação de Animadores. 

Dia Diocesano do Catequista: Domingo 5 - Encontro no Auditório da Anunciada em 

 Setúbal. 

Bênção das Grávidas: Domingo 5 na Missa das 11h30 na Igreja Matriz. 

Carismáticos: Segunda 6, às 21h00 - Missa no Centro Paroquial. 

Chagas do Senhor: Terça 7 - Celebramos a Festa Litúrgica. 

Clero: Terça 7 - Reunião da Vigararia. 

Despertar da Fé: Quarta 8 - Encontro Diocesano. 

Curso de Cristandade: De 9 a 12 de Fevereiro realiza-se em Palmela o 130º Curso 

 de Homens. Encerramento na Igreja do Seixal. 

 Quinta 9, às 21h30 - Ultreia Penitencial em Sarilhos Grandes.. 

CPM: Sexta 10, às 21h15 no Centro Paroquial - 2º Turno - 2ª Sessão. 

Jovens: Sexta 10, às 21h30 na Igreja dos Pastorinhos - Sai do Sofá e…Constrói-te! -  

 Catequese  sobre o tema “Namoro, Afectividade e Sexualidade”, orientada 

 pelo casal Sofia e Pedro Azadinho, que visa abordar vários temas relacionados 

 com a  Família e dar a conhecer os princípios e valores da Igreja em relação 

 aos mesmos. 

UNÇÃO DOS DOENTES 
 

Sábado, 11 de Fevereiro 
 

FESTA DE NOSSA SENHORA DE LURDES E DIA MUNDIAL DO DOENTE 
 
 

Igreja Matriz: 15h00 - Oração do Terço do Rosário  
                      15h30 - Sacramento da Santa Unção 

 
 

Neste dia o Sacramento da Santa Unção, será administrado a quem estiver nas devidas 
disposições e a todos os fiéis que tenham sincero desejo de o receber. A celebração 
deste Sacramento, se possível, deve ser precedida pela confissão individual 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

Estando a celebrar os 25 Anos de Ordenação Sacerdotal dos Padres, Carlos 

Rosmaninho e Silvério Rebelo, somos convidados a rezar, a Oração pelas  

Vocações na pagela distribuída. 

A EUTANÁSIA 
 

Catecismo da Igreja Católica 
 

2277. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia directa con-

siste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É 

moralmente inaceitável. 
 

Assim, uma acção ou uma omissão que, de per si ou na intenção, cause a 

morte com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio grave-

mente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, 

seu Criador. O erro de juízo, em que se pode ter caído de boa fé, não muda a 

natureza do acto homicida, o qual deve sempre ser condenado e posto de 

parte. 

 

2278. A cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordiná-

rios ou desproporcionados aos resultados esperados, pode ser legítima. É a 

rejeição do «encarniçamento terapêutico». Não que assim se pretenda dar a 

morte; simplesmente se aceita o facto de a não poder impedir. As decisões 

devem ser tomadas pelo paciente se para isso tiver competência e capacida-

de; de contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre 

a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. 

 

2279. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitual-

mente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrom-

pidos. O uso dos analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, 

mesmo correndo-se o risco de abreviar os seus dias, pode ser moralmente 

conforme com a dignidade humana, se a morte não for querida, nem como 

fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os 

cuidados paliativos constituem uma forma excepcional da caridade desinte-

ressada; a esse título, devem ser encorajados. 


