
                                        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, 24 de Setembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 

Ev  Mt 20, 1 - 16a 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos 

a seguinte parábola: «O reino dos Céus pode 

comparar-se a um proprietário, que saiu muito 

cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. 

Ajustou com eles um denário por dia e mandou-

os para a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu ou

tros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: 

‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-

ei o que for justo’. E eles foram. Voltou a sair, 

por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao 

cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: 

‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’. Eles responderam-lhe: 

‘Ninguém nos contratou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vi

nha’. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: «Chama os trabalhado

res e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros’. 

Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os 

primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um dená

rio cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o 

proprietário, dizendo: ‘Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a 

mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor’. Mas o pro

prietário respondeu a um deles: ‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi um 

denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu 

quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que 

quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’. As

sim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos». 



\ 

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, 23 - Inicio das Actividades. Renovação das Promessas na Missa das 
            19:00 na Igreja Matriz. 
 Sábado, 30 - Recepção dos novos elementos. 
Adolescentes: Sábado 23, ás 16:30 - Encontro de Responsáveis dos Grupos no Centro 
 Paroquial. 

Cursilhos: Domingo, 24 - A Escola Diocesana de Responsáveis inicia a sua Formação 
 com uma Recoleção em Palmela. 
Irmã Filomena: Domingo, 24 completam-se 51 anos da sua profissão religiosa. 
Vicentinos: Quarta, 27 - S. Vicente de Paulo, Presbítero. 
CPM: Sábado, 30 às 21:15 no Centro Paroquial - 1º Turno - 1ª Sessão. 
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 
 
 

ENCONTRO PREPARATÓRIO 
 

Sexta, 29 de Setembro às 21:00 no Centro Paroquial 
 

Orientado pelo Padre Marco Luís e Irmãs da Arca de Maria. 

               

 

TRATADO DA VERDADEIRA DEVOÇÃO  
 

Á SANTISSIMA VIRGEM 
 

 
 

 Maria nos Desígnios de Deus e na Vida da Igreja 
 

     .   Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo: 

 é também por Ela que deve reinar no mundo.  

  
 Maria é um Mistério  

       pela sua humildade 
 

     .  Maria levou uma vida muito oculta; é por isso que é chamada pelo  

 Espírito Santo e pela Igreja: Alma Mater, Mãe escondida e secreta.  

 A sua humildade foi tão profunda, que não teve na terra atractivo  

 mais poderoso nem mais contínuo do que ocultar-se a si mesma  

 e perante toda a criatura, para que só Deus a conhecesse. 

 

       . A fim de entender aos pedidos que Ela lhe fez, para que a ocultasse,  

 emprobrecesse e humilhasse, aprouve a Deus ocultá-la na sua  

 conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção,  

 aos olhos de quase toda a criatura humana. Seus próprios pais não a  

 conheciam, e os Anjos perguntavam muitas vezes entre si:  

 «Quem é esta?» , porque o Altíssimo a ocultava; ou, se alguma coisa  

 lhes revelava a seu respeito infinitamente mais lhe encobria. 

 

             por disposição divina 

       . Deus Pai consentiu que Ela não fizesse milagres em vida, pelo menos  

 manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu  

 que quase não falasse, tendo-lhe embora comunicado a sua sabedoria.  

 Deus Espírito Santo permitiu que os seus Apóstolos e Evangelistas  

 falassem muito pouco sobre Ela, apenas o puro necessário para dar a  

 conhecer Jesus Cristo, apesar de ser Ela a sua fiel esposa.  

  

  
     Da Introdução do Tratado da Verdadeira Devoção 
       de São Luis Maria de Montfort. 

 


