
                                        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, 12 de Fevereiro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

   DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 
 

   Ano A 
 

  Ev Mt 5, 17-37    

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não penseis 
que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim revogar, mas 
completar. Em verdade vos digo: Antes que passem o céu e a 
terra, não passará da Lei a mais pequena letra ou o mais peque-
no sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgre-
dir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e 
ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos Céus. Mas 
aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos Céus. 
Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça não superar a dos escri-
bas e fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi 

dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’. Eu, porém, 
digo-vos: Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem 
chamar imbecil a seu irmão será submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar louco será 
submetido à geena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recor-
dares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-
te com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho, não seja caso que te entregue 
ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo: Não sairás de lá, 
enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 
Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já come-
teu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, 
arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos teus olhos do que 
todo o corpo ser lançado na geena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, cor-
ta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor que se perca um só dos teus membros, do 
que todo o corpo ser lançado na geena. Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-
lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que repudiar sua mulher, sal-
vo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma repudia-
da comete adultério. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres 
jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que não ju-
reis em caso algum: nem pelo Céu, que é o trono de Deus; nem pela terra, que é o escabe-
lo dos seus pés; nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei. Também não jures pela 
tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem 
deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno». 



\ 

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 

 

 

Curso de Cristandade: De 9 a 12 de Fevereiro realiza-se em Palmela o 130º Curso  de 
 Homens. Encerramento na Igreja do Seixal. Rezemos pelos bons frutos. 
Juventude Rivier: Sexta 10, a Domingo 12 - Caminhada a pé a partir de Santarém até 
 Fátima, dinamizada espiritualmente através do GPS Peregrino. Participam 7 jo-
 vens da nossa Paróquia. Rezemos pelos bons frutos. 
 Quinta 16 - Ultreia de Apresentação no Centro Paroquial do Montijo. 

Bispo D. Gilberto: Domingo 12 - Completa o 28º Aniversário da sua Ordenação Episco-
 pal. Rezemos pelas suas intenções. 
Carismáticos: Domingo 12, a partir das 14h30 - Encontro de Famílias na Casa de Santa 
 Ana em Setúbal. 
Jovens: De 17 a 19 - Retiro para o 10º volume «Life and Body: uma proposta de cres-
 cimento na fé num corpo em mudança», na Quinta do Bom Pastor. 

Escuteiros: Sexta 17, às 22h00 - Vigília de Oração na Igreja Matriz. 
 Sábado 18, na Missa das 19h00 - Promessas 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 18, às 8h00 na Igreja Matriz. 
Arte Sacra: Sábado 18, das 10h00 às 17h00 no Museu Municipal de Alcochete - 3ª Jorna
 da Diocesana de Arte Sacra de Setúbal, subordinada ao tema “Arte e Família: 
 representações, expressões e relações”. O evento contará com as participações de 
 Marco Daniel Duarte, Director do Departamento Cultural da Diocese de Leiria-
 Fátima e do Conservatório Regional de Artes do Montijo, entre outros. 
Coralistas: Sábado 18, das 9h30 às 12h30 na Igreja nova da Cova da Piedade (Igreja 
 de Nª. Sª. de Fátima, R. Amélia Rey-Colaço) - Encontro de formação a nível 
 diocesano, centrado sobre “Os cânticos do Ordinário da Missa”. 
Schoenstatt: Sábado 18 às 21h00 - Oração na Capela do Centro Paroquial. 
Convívio Fraterno: Dias 25, 26 e 27 Fevereiro na Casa do Gaiato na Arrábida. 

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 

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
 
 
 
 

  
 

      CURSILHO DE CRISTANDADE 

 
 O que é? 
 
  - É uma paragem para reencontrar o rumo. 

  - É a pregação viva do Deus vivo. 

  - É uma vivência experimental do cristianismo. 

  - É uma experiência de 3 dias de vida comunitária  
      centrada no serviço e no amor. 

  - É um exemplo real da comunicação dos santos. 

  

 Num Cursilho de Cristandade fazem-se várias afirmações e proclamam-
 se muitas verdades. 
 
  - Todo o homem tem um ideal. 

  - Esse ideal só é visível e realizável em comunidade. 

  - Esse ideal assenta na oração, no estudo da palavra de Deus 
     e na acção, ou seja, em viver segundo o exemplo de Cristo. 

  - Esse ideal é perene. 

  - Esse ideal é a graça. 

 
 Um Cursilho de Cristandade é um encontro entre irmãos e com Cristo 
 vivo e real. Aqui e agora! Na nossa época e no nosso contexto social, 
 cultural e político! 
 
  “ Onde dois ou três estiveram reunidos em meu nome, aí  
  estou Eu, no meio deles…” 
 
  
                            Movimento dos Cursilhos de Cristandade da Diocese de Setúbal 


