
                                        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, 2 de Julho de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

   DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 

Ev  Mt 10, 37 - 42 

 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

Apóstolos: «Quem ama o pai ou mãe 

mais do que a Mim, não é digno de 

Mim; e quem ama o filho ou a filha 

mais do que a Mim, não é digno de 

Mim. Quem não toma a sua cruz pa-

ra Me seguir, não é digno de Mim. 

Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la; e quem perder a sua vida por 

minha causa, há-de encontrá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem 

Me recebe, recebe Aquele que Me enviou. Quem recebe um profeta por ele 

ser profeta, receberá a recompensa de profeta; e quem recebe um justo por 

ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, 

nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser 

meu discípulo, em verdade vos digo: Não perderá a sua recompensa.» 



\ 

INFORMAÇÃO 
 

 

 
 

 

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

Carismáticos: Segunda, 3 às 21:00 - Missa no Centro Paroquial 

Pré-Seminário: De 7 a 10 - Encontro aberto para rapazes a partir do 10º ano, 

 na Quinta do Bom Pastor.  

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

 Paroquial. 

Encontro Matrimonial: Sábado, 8 - Conselho Regional e encerramento de 

 atividades, em Azeitão. 

16ª PEREGRINAÇÃO A PÉ AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
 

De 8 a 13 de Setembro.  
 

Inscrições na Secretaria do Centro Paroquial. 

HORÁRIO DAS MISSAS DURANTE A SEMANA 
 

De 11 de Julho a 15 de Setembro 
 

                     Terça e Quinta: ……………………………..     9:00 

Quarta e Sexta: …….……….………………   19:00 

     As Missas Dominicais mantêm-se: Sábado: ………….   19:00 

                                                        Domingo: 9:00 - 11:30 - 19:00 

INCÊNDIO DE PEDROGÃO GRANDE 
 

Pesar, oração e solidariedade  
  
  

Se notícias destas não são, infelizmente, raras no nosso país, esta assume 

dimensões especialmente dramáticas, que não podem deixar ninguém 

indiferente, pela perda de tão numerosas vidas humanas e pela destruição 

de ingentes bens necessários à vida.   
 

Para além de tudo o que se tem dito sobre o assunto, muito mais há que 

decidir, mudar e fazer. Mas este não é o momento de discutir.  
 

O nosso pensamento vai, antes de mais, para os que pereceram e para 

todos os que foram atingidos pela catástrofe.  
 

Não podemos ignorá-los e queremos estar ativamente próximos de quem 

perdeu os seus entes queridos, de quem ficou sem os seus bens, de todos 

os que lutam e se empenham em socorrê-los: bombeiros, instituições de 

socorro e voluntários.   
 

Recomendo a todas as paróquias, comunidades religiosas e movimentos 

da diocese, que mobilizem todos os seus membros para lançar um olhar 

de solidariedade para quem precisa.  
 

Que a nossa oração chegue ao Coração misericordioso do Senhor, por 

aqueles que perderam a vida tão tragicamente, por aqueles que os cho-

ram e pelos que perderam os seus meios de vida.  
 

Que a nossa oração dê força e eficiência aos nossos esforços solidários 

para ajudar quem precisa.  
 

Não podemos deixar de ser generosos perante tamanha necessidade!   
 

Que o Senhor dê força e esperança aos que estão em necessidade e abra o 

nosso coração à generosidade para com eles.  

 

  
                + José Ornelas Carvalho  
                Bispo de Setúbal  


