
                                        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, 19 de Fevereiro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

  DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 
 

   Ano A 
 

  Ev Mt 5, 38-48   

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-

cípulos: «Ouvistes que foi dito aos anti-

gos: ‘Olho por olho e dente por dente’. 

Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao ho-

mem mau. Mas se alguém te bater na face 

direita, oferece-lhe também a esquerda. Se 

alguém quiser levar-te ao tribunal, para 

ficar com a tua túnica, deixa-lhe também 

o manto. Se alguém te obrigar a acompa-

nhá-lo durante uma milha, acompanha-o 

durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede 

emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o 

teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai por 

aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está 

nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre 

justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa 

tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes ape-

nas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem tam-

bém os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é 

perfeito». 



\ 

INFORMAÇÃO 

CRISMA 
 

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

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

      3º Ensinamento 
 

                     Sábado, 25 de Fevereiro às 17h30        e        Quarta, 1 de Março às 21h30 

 

 
 

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. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 18, às 8h00 na Igreja Matriz. 

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”. 

Arte Sacra: Sábado 18, das 10h00 às 17h00 no Museu Municipal de Alcochete - 3ª 

 Jornada 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. 

Schoenstatt: Sábado 18 às 21h00 - Oração na Capela do Centro Paroquial. 

Carismáticos: Segunda 20, às 21h00 na Igreja dos Pastorinhos - Adoração ao Santís-

 simo. 

Cadeira de S. Pedro: Quarta 22 - Festa. Rezemos pelo Santo Padre. 

Escuteiros: Quarta 22 - Dia do Fundador Mundial do Escutismo, Baden Powell. 

Infantários: Sexta 24 pelas 10h00 as nossas crianças participam no desfile de Carna-

 val na cidade do Montijo. 

CPM: Sexta 24, às 21h15 no Centro Paroquial - 2º Turno - 3ª Sessão. 

Convívio Fraterno: Dias 25, 26 e 27 Fevereiro na Casa do Gaiato na Arrábida. 

ESCUTEIROS 
 

PROMESSAS 
 

Sábado 18, na Missa Vespertina. 
 

Informamos que a Missa deste Sábado é ás 18h30. 

  JARDINS DE INFÂNCIA “O GIRASSOL” E “O PAPAGAIO” 
 
 

 

Estão abertas as candidaturas de 15 a 31 de Março, para os Jardins de Infância da Pa-

róquia, nos Serviços Administrativos do Centro Paroquial do Montijo.  

Rua Serpa Pinto nº 60 - 2870 - 363 Montijo -  21 231 0401 - 916 470 327   

email: secretariacparoquial@gmail.com 

PASTORINHOS DE FÁTIMA 

Beatos, Francisco e Jacinta Marto 

Segunda-feira, 20 de Fevereiro 
 

Contemplação, compaixão e anúncio: os carismas dos videntes 

 

Francisco, Jacinta e Lúcia viveram o espírito de adoração de distintos modos, 

igualmente profundos, que deixam aflorar a sua experiência mística. Os dife-

rentes carismas de cada um marcarão profundamente a espiritualidade de Fá-

tima e continuam a atrair e a contagiar os peregrinos. 
 

Francisco reconhece simultaneamente a transcendência de Deus e o júbi-

lo pela sua presença. Confessa: «do que gostei mais foi de ver a Nosso Se-

nhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de 

Deus!». Sente-se «a arder, naquela luz que é Deus […]. Como é Deus! Não 

se pode dizer!». Esta união com Deus fá-lo perceber a dor que lhe provocam 

as ofensas humanas. Dá-lhe pena por «Ele estar tão triste» e, por isso, brota 

nele a resposta enternecedora: «Se eu O pudesse consolar!». 
 

Jacinta era especialmente sensível a Cristo crucificado, que para ela con-

densava o amor de Deus e suscitava, por isso, uma imensa gratidão: 

«enterneceu-se e chorou» ao contemplá-lo, «porque morreu por nós». É as-

sim levada a desenvolver um diálogo constante de amor: gosta tanto de Jesus 

e de sua Mãe que não se cansa de lhes dizer que os ama; busca a solidão para 

«estar muito tempo sozinha, a falar com Jesus escondido». 
 

Lúcia assumirá como missão da sua vida transmitir a todos o amor de 

Deus manifestado no Coração Imaculado de Maria. Viverá para recordar 

ao mundo, não a miséria do que existe, mas a grandeza da misericórdia divi-

na, deixando assim transparecer «o que as aparições de Nossa Senhora, na 

Cova da Iria, tinham de mais íntimo». É na fidelidade a esta missão que, 

mesmo a partir da clausura da sua vida monástica, dará testemunho ao mun-

do de que o segredo da felicidade é viver no amor. 
 
 

Da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no Centenário das Aparições de 

Nossa Senhora em Fátima 


