
                                        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 - 21h00 
         

                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, 25 de Junho de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

   DOMINGO XII DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 

Ev  Mt 10, 26 - 33 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

apóstolos: «Não tenhais medo dos 

homens, pois nada há encoberto que 

não venha a descobrir-se, nada há 

oculto que não venha a conhecer-se. 

O que vos digo às escuras, dizei-o à 

luz do dia; e o que escutais ao ouvi-

do proclamai-o sobre os telhados. 

Não temais os que matam o corpo, 

mas não podem matar a alma. Temei 

antes Aquele que pode lançar na gee-

na a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E 

nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os ca-

belos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais: valeis 

muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver decla-

rado por Mim diante dos homens, também Eu Me declararei por ele diante 

do meu Pai que está nos Céus. Mas àquele que Me negar diante dos ho-

mens, também Eu o negarei diante do meu Pai que está nos Céus». 



\ 

INFORMAÇÃO 
 

 
 

 

 
 

 

 

Escuteiros: Inscrições aos Sábados das 15:00 às 18:00 no Centro Paroquial. 

Ermida de Santo António: Sábado, 24 às 16:00 horas - Bênção deste espaço que se des-

 tinará a eventos culturais. 

Imagem Peregrina de Fátima: Dias 25 e 26 a Fraternidade Nuno Álvares receberá no 

 Esteval a Imagem de Nossa Senhora. Domingo, 25 - Procissão Nocturna e 

 Segunda, 26 às 18.00 Missa na Igreja dos Pastorinhos.  

Cursilhos: Domingo, 25 - Ultreia Diocesana no Seminário Scalabrini - Amora. 

Obra do Bom Pastor: Segunda, 26 às 21:00 - Oração na Capela do Centro Paroquial. 

Escuteiros: Sábado 1 de Julho - 60º Aniversário do Agrupamento 72 do Montijo. 

 10:30 - Missa na Igreja Matriz, seguido de Almoço. 

Apostolado da Oração: Sábado, 1 de Julho às 15:30 - Reunião do Centro Paroquial. 

 Domingo, 2 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

 Sexta, 7 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Incêndio Pedrogão Grande: Domingo. 2 de Julho - Oração, Sufrágio e Ofertório pelas  

 vítimas dos Incêndios. 

Baptismos: Sexta, 7 às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 

Peregrinação a Pé ao Santuário de Fátima: De 8 a 13 de Setembro. Inscrições na Se-

 cretaria do Centro Paroquial. 

 

SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO 
 
 

 Quarta-feira, 28 de Junho 
 
 

 

19:00 - Celebração do 25º Aniversário de Ordenação do Padre Carlos e Padre Silvério 

20:30 - Festa Convívio com jantar partilhado no Centro Paroquial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estamos todos convidados como Comunidade, reunirmo-nos à Mesa da Comunhão 

do Senhor com os nossos Sacerdotes e de seguida fazermos Festa em jantar parti-

lhado no Centro Paroquial. 

 

 

 Quinta-feira, 29 de Junho 
 

     9:00 - Hora prevista da saída da Procissão do cais para a Igreja Matriz. 

 10:00 - Missa Solene na Igreja Matriz. 

 22:00 - Procissão Nocturna a partir da Igreja Matriz. 

 

           (Neste dia não se celebram as Missas das 9:00 e 19:00 horas) 

S. PEDRO E S. PAULO 
Solenidade 

 

        Quinta-feira, 29 de Junho 
 
Celebramos a festa dos santos Apóstolos Pedro e Paulo, louvando a Deus 
pela sua pregação e pelo seu testemunho.  
 

É sobre a fé destes dois Apóstolos que se fundamenta a Igreja de Roma, 
que desde sempre os venera como padroeiros.  
 

No entanto, é toda a Igreja universal que olha para eles com admiração, 
considerando-os duas colunas e duas grandes luzes que resplandecem 
não apenas no céu de Roma, mas também no coração dos fiéis do Oriente e 
do Ocidente. 
 

Na narração da missão dos Apóstolos, o Evangelho diz-nos que Jesus os 
enviou dois a dois. Num certo sentido, também Pedro e Paulo, da Terra 
Santa, foram enviados até Roma para anunciar o Evangelho. 
 

Eram dois homens muito diferentes um do outro:  
 

  Pedro, um «humilde pescador»,  
   

  Paulo, «mestre e doutor».  
 

Mas se aqui em Roma nós conhecemos Jesus, e se a fé cristã constitui uma 
parte viva e fundamental da riqueza espiritual e da cultura deste território, 
isto deve-se à intrepidez apostólica destes dois filhos do Próximo Oriente.  
 

Por amor a Cristo, eles deixaram a sua pátria e, desdenhando as dificul-
dades da longa viagem e dos riscos e das desconfianças que teriam encon-
trado, chegaram a Roma. Aqui tornaram-se anunciadores e testemunhas 
do Evangelho no meio do povo, selando com o martírio a sua missão de 
fé e de caridade. 
 

Hoje Pedro e Paulo voltam idealmente entre nós, repercorrem as ruas desta 
Cidade e batem à porta das nossas casas, mas sobretudo dos nossos cora-
ções.  
 

Querem trazer mais uma vez Jesus, o seu amor misericordioso, a sua conso-
lação e a sua paz. Temos muita necessidade disto!  
 

Acolhamos a sua mensagem! Valorizemos o seu testemunho!  
 

A fé simples e firme de Pedro, o coração grande e universal de Paulo 
ajudar-nos-ão a ser cristãos jubilosos, fiéis ao Evangelho e abertos ao 
encontro com todos. 
         Papa Francisco 


