
                                        IGREJA MATRIZ  
 
   

        MISSA DOMINICAL 
 
 

                    Sábado: (Vespertina)……………………   19:00      

                   DOMINGO: ……………    9:00 - 11:30 - 19:00  

 

        MISSA FERIAIS   

                  Terça a Sexta: ………………….      9:00 - 19:00 
 

                  Sexta: Adoração do Santíssimo……..      9:30 às 18:00 

                               Confissões: Padre Abraão. ….    17:00 às 18:30 
 

                   Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia)               11:30 

        CARTÓRIO (no Centro Paroquial) 

 

                     Quinta-Feira……………………    16:00 às 19:00 
 

                     (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)…….        18:00 
                               (Domingo)………………….        10:00 
 

                              Cartório (Sexta-feira)……     19:00 às 20:30 
 
 

                Igreja dos Pastorinhos   ( Segunda e Quinta)……….        18:00 
                                                           (Domingo)……………...        12:00 

                              Cartório (Quinta-feira)…..     19:00 às 20:30          
 
 
 
 

 

           SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ATALAIA                                          

                DOMINGO  …… …………………………       11:00 - 18:00 
         

                SEMANA    (Segunda a Sexta)…………………….        8:00 
                                     (Sábado)………………………………        9:00 
                 Alto Estanqueiro (Sábado). ………………………..      16:30 

          

              Cartório (Quinta-Feira)  15h30 -18h00 (outros horários com marcação prévia) 
             
 

              PARÓQUIA SÃO JORGE - SARILHOS GRANDES                        

               DOMINGO ……………………………..………….       10:00 
         

               SEMANA   (Quarta e Sexta)……………………….       18:00 
                                      

                                 Cartório (Sexta-Feira) a partir das 18:30 

  Horários das Missas 

  Folha Dominical               Montijo, 1 de Outubro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 

Ev  Mt 21, 28 - 32 

Naquele tempo, disse Jesus aos prín-

cipes dos sacerdotes e aos anciãos do 

povo: «Que vos parece? Um homem 

tinha dois filhos. Foi ter com o pri-

meiro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje tra-

balhar na vinha’. Mas ele respondeu-

lhe: ‘Não quero’. Depois, porém, ar-

rependeu-se e foi. O homem dirigiu-

se ao segundo filho e falou-lhe do 

mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu 

vou, Senhor’. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao 

pai?». Eles responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: «Em 

verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de má vida irão dian-

te de vós para o reino de Deus. João Baptista veio até vós, ensinando

-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele; mas os publicanos 

e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não 

vos arrependestes, acreditando nele». 



\ 

INFORMAÇÃO 

               

 

13 DE OUTUBRO 
 

NOS 100 ANOS DA ÚLTIMA APARIÇÃO DE FÁTIMA 
 

 21:00 - Procissão das Velas com a Consagração das Famílias da nossa  
   Comunidade ao Imaculado Coração de Maria. 
 

Percurso 
 

Inicio: Cemitério São Sebastião (Capelas Novas) - Rua Sacadura Cabral - Rua Mi-
guel Bombarda - Rua João Pedro Iça - Rua da Barrosa - Rua das Forças Armadas - 
Rua Manuel José Nepomuceno - Rua Bulhão Pato - Rua Almirante Cândido dos Reis 
- Praça da República - Igreja Matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuteiros: Inscrições aos Sábados das 15:00 às 18:00 no Centro Paroquial. 
 Sábado, 30 - Recepção dos novos elementos. 
CPM: Sábado, 30 às 21:15 no Centro Paroquial - 1º Turno - 1ª Sessão. 
Mês das Missões e do Rosário: Domingo, 1 de Outubro dia de S. Teresa do Menino Je-
 sus, início do mês das Missões.  
 Durante este mês, rezamos o Terço do Rosário na  Igreja Matriz em comunidade 
 às 8:30 - 18:15 e 21:00. 
Dom Manuel Martins: Domingo 1 de Outubro às 16:30 na Sé em Setúbal - Missa do 
 Sétimo dia da sua partida para a casa do Pai. 
Carismáticos: Segunda, 2 às 21:00 - Missa no Centro Paroquial do Montijo. 
Apostolado da Oração: Sexta, 6 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
 Sábado, 7 ás 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 
 Domingo, 8 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
Baptismos: Sexta, 6 às 21:30 no Centro Paroquial - Reunião de Preparação de Pais e Pa-
 drinhos. 
9 Primeiras Sextas-Feiras do Mês: 6 de Outubro - Missa às 9:00 seguida de Oração. 
L.O.C: Sábado 7 - Jornada Mundial Sobre o Trabalho Digno. 
Diocese: Sábado, 28 de Outubro - Peregrinação Diocesana a Fátima. 

INICIO DA CATEQUESE 
 

Sábado, 30 de Setembro e Domingo, 1 de Outubro 
 
 

Horários  
 

               Sábado - 17:45         Domingo - 10:15 
 
 

Inscrições a partir do dia 25 até 30, das 17:00 às 19:00 no Centro Paroquial. 

EXERCICIOS ESPIRITUAIS  
 

PARA TOTAL CONSAGRAÇÃO Á SANTISSIMA VIRGEM  
 

De 1 a 31 de Outubro  
 

Itinerário de Consagração Pessoal a MARIA, segundo o  Método de São Luís Maria 
de Montfort. 

 
 

Livros disponíveis na Igreja Matriz e no Centro Paroquial 

A MISSÃO NO CORAÇÃO DA FÉ CRISTÃ 
      Outubro Mês das Missões         

 

Qual é o fundamento da missão?  
 

A missão da Igreja, destinada a todos os homens de boa vontade, funda-se sobre o 
poder transformador do Evangelho. Este é uma Boa Nova portadora duma alegria 
contagiante, porque contém e oferece uma vida nova: a vida de Cristo ressuscitado, o 
qual, comunicando o seu Espírito vivificador, torna-Se para nós Caminho, Verdade e 
Vida.  
  

É Caminho que nos convida a segui-Lo com confiança e coragem. E, seguindo Jesus 
como nosso Caminho, fazemos experiência da sua Verdade e recebemos a sua Vida, 
que é plena comunhão com Deus Pai na força do Espírito Santo, liberta-nos de toda a 
forma de egoísmo e torna-se fonte de criatividade no amor. 

 

Qual é o coração da missão? 
 

A missão da Igreja não é a propagação duma ideologia religiosa, nem mesmo a pro-
posta duma ética sublime. No mundo, há muitos movimentos capazes de apresentar 
ideais elevados ou expressões éticas notáveis. Através da missão da Igreja, é Jesus 
Cristo que continua  a evangelizar e agir; e, por  meio da proclamação do Evangelho, 
Jesus torna-Se sem cessar nosso contemporâneo, consentindo à pessoa que O acolhe 
com fé e amor experimentar a força transformadora do seu Espírito de Ressuscitado 
que fecunda o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra. 

  

Lembremo-nos sempre de que, «ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou 
uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à 
vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo». O Evangelho é uma Pes-
soa, que continuamente Se oferece e, a quem A acolhe com fé humilde e operosa, 
continuamente convida a partilhar a sua vida através duma participação efetiva no seu 
mistério pascal de morte e ressurreição.  

  

Assim, por meio do Batismo, o Evangelho torna-se fonte de vida nova, liberta do do-
mínio do pecado, iluminada e transformada pelo Espírito Santo; através da Confirma-
ção, torna-se unção fortalecedora que, graças ao mesmo Espírito, indica caminhos e 
estratégias novas de testemunho e proximidade; e, mediante a Eucaristia, torna-se 
alimento do homem novo, «remédio de imortalidade». 

 

Quais são as atitudes vitais da missão? 
 

A missão da Igreja é animada por uma espiritualidade de êxodo contínuo. Trata-se de 
«sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que preci-
sam da luz do Evangelho». A missão da Igreja encoraja a uma atitude de peregrina-
ção contínua através dos vários desertos da vida, através das várias experiências de 
fome e sede de verdade e justiça. A missão da Igreja inspira uma experiência de exí-
lio contínuo, para fazer sentir ao homem sedento de infinito a sua condição de exila-
do a caminho da pátria definitiva, pendente entre o «já» e o «ainda não» do Reino dos 
Céus. 
       Papa Francisco  


