
                                        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, 26 de Fevereiro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM 
 

   Ano A 
 

  Ev Mt 6, 24 - 34   

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou 

há-de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a 

um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a 

Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: «Não vos 

preocupeis, quanto à vossa vida, com o que haveis 

de comer, nem, quanto ao vosso corpo, com o que 

haveis de vestir. Não é a vida mais do que o ali-

mento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai 

para as aves do céu: não semeiam nem ceifam 

nem recolhem em celeiros; o vosso Pai celeste as 

sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por 

mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E 

porque vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do 

campo: não trabalham nem fiam; mas Eu vos digo: nem Salomão, em toda 

a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do cam-

po, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por 

vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de 

comer? Que havemos de beber? Que havemos de vestir?’ Os pagãos é que 

se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai celeste que 

precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e 

tudo o mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com 

o dia de amanhã, porque o dia de ama-nhã tratará das suas inquietações. A 

cada dia basta o seu cuidado». 



\ 

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 

 

 
 

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

Carnaval: Terça 28 - Missa às 9h00. Durante o dia a Igreja Matriz estará encerrada. 

Apostolado da Oração: Sexta 3 de Março às 21h00  - Adoração na Capela do Centro. 

  Sábado 4, às 15h30 - Reunião no Centro Paroquial. 

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

Baptismos: Sexta 3, às 21h30 no Centro Paroquial - Preparação de Pais e Padrinhos. 

Jovens: Sexta 3, às 21h30 com inicio na Igreja de S. Pedro, em Palmela - Via Sacra 

  com Maria, animada pelos jovens de Setúbal. 

Catequistas: Sábado 4 em Palmela - Retiro da Quaresma com o Padre Casimiro. 

Juventude Rivier: Sábado 4, às 21h00 no Auditório do Centro Paroquial - Espectácu-

  lo Solidário com a participação, “Talentos Juventude Rivier” e os 

  convidados especiais “Sleepless Nights”. Todos estamos convidados a 

  participar. 

Curso de Cristandade: de 16 a 19 de Março, realiza-se em Palmela o 104º Curso de 

  Senhoras. 

O Nazareno: Sábado 18 de Março às 21h30 no Auditório do Centro Paroquial - Musi-

  cal “O Nazareno” interpretado pelo Grupo de Animação da Paróquia 

  de Arrentela. Todos estamos convidados a participar.  

   QUARTA FEIRA DE CINZAS 
 

1 de Março 
 

Imposição de Cinzas, nas Missas das 9h00 e 19h00. 
 

 Dia de Jejum e Abstinência, bem como em todas as Sextas Feiras da Quaresma. 
 

 Via Sacra, todas as Sextas Feiras da Quaresma às 15h00 na Igreja Matriz. 

  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 

Quaresma 2017 
 

COM MARIA CAMINHO PARA DEUS 
  
   

Ao longo da Quaresma vivemos um caminho para a Páscoa, para a Vida: tempo 

de esperança, mas também de conversão e purificação, e de reforçar o que é essen-

cial na nossa relação com Deus (oração), com os outros (esmola) e connosco pró-

prios (jejum).  
  

Na celebração do centenário das aparições de Fátima, propõe-se um caminho com 

Maria, acompanhando progressivamente as aparições de maio a outubro de 1917, 

concluindo com a aparição de Tui, em 1929. Mas também Maria como caminho 

(ela própria se apresenta como refúgio e caminho que conduz para Deus) que nos 

leva para o seu Filho Jesus, culminando na Páscoa, e na Eucaristia como celebra-

ção pascal da morte e ressurreição de Jesus.  
  

Por isso, ao longo das semanas da Quaresma, é proposto que cada um de nós, para 

além de breves momentos de adoração (quanto possível na presença de “Jesus 

escondido” na Eucaristia), viva a vida com uma dimensão eucarística, com atitu-

des de oferta, reparação, comunhão com Deus e com os outros.   
  

Acolhendo o exemplo dos Pastorinhos, também nós, hoje, podemos acolher a 

mensagem de Nossa Senhora como um desafio de conversão e de adesão cada vez 

maior ao projeto de Deus para nós. E viver esta entrega nas mãos de Deus como 

uma forma de construirmos um mundo melhor: os tijolos que, em cada semana, 

serão preparados pela nossa Catequese, serão sinal desta construção do mundo, e 

também da Igreja, culminando na edificação de uma Capelinha, lugar onde a co-

munidade cristã se reúne para rezar, mas sobretudo para celebrar a Eucaristia.  
 

Objetivos:  
 

 1.  Viver a Quaresma e Páscoa ao ritmo da liturgia dominical e ilu-   

      minados pelas aparições de Nossa Senhora em Fátima;  
 

 2.  Aprofundar o conhecimento das aparições de Nossa Senhora; 
 

 3.  Assumir atitudes de oração, adoração, oferecimento da vida a            

      Deus, reparação, e de amor à Eucaristia;  
 

 4.  Reconhecer a presença de Jesus na Eucaristia. 
 

 

Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima  


