
                                        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, 15 de Outubro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 
 

Ev  Mt 22, 1 - 14 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo 

aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do 

povo e, falando em parábolas, disse-lhes: «O 

reino dos Céus pode comparar-se a um rei 

que preparou um banquete nupcial para o seu 

filho. Mandou os servos chamar os convida-

dos para as bodas, mas eles não quiseram vir. 

Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: 

‘Dizei aos convidados: Preparei o meu ban-

quete, os bois e os cevados foram abatidos, 

tudo está pronto. Vinde às bodas’. Mas eles, 

sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio; os ou-

tros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito 

indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e in-

cendiaram a cidade. Disse então aos servos: ‘O banquete está pronto, mas os con-

vidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as 

bodas todos os que encontrardes’. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuni-

ram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de 

convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não 

estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o 

traje nupcial?’. Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: ‘Amarrai-lhe os 

pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores; aí haverá choro e ranger de dentes’. 

Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos». 



\ 

INFORMAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catequese: Sábados ás 17:45 e  Domingo ás 10:15 - Inscrições no Centro Paroquial 
Mês das Missões e do Rosário: Durante este mês de Outubro, rezamos o Terço do  
 Rosário na Igreja Matriz em comunidade às 8:30 - 18:15 e 21:00. 
Escuteiros: Sábado, 14 - Conselho de Pais no Centro Paroquial 
 Inscrições aos Sábados das 15:00 às 18:00 no Centro Paroquial. 
Encontro Matrimonial: Sábado, 14 - Abertura das Actividades na Quinta do Anjo. 
CPM: Sábado, 14 ás 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Turno - 2ª Sessão. 
 Sábado, 28 ás 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Turno - 3ª Sessão. 
Carismáticos: Domingo, 15 ás 15:00 na Casa de Sant’Ana em Setúbal - Encontro de 
 Oração e Formação com o Padre Sílvio Couto. 
Legião de Maria: Domingo, 15 às 15:30 no Centro Paroquial - Reunião dos Membros 
 Auxiliares, com a presença do Padre José Maria Furtado. 
Vicentinos: Segunda, 16 - 14º Aniversário da Conferência Vicentina. - Missa ás 19:00  
 no Centro Paroquial e Promessas de 5 Membros. 
Schoenstatt: Quarta, 18 ás 21:00 - Oração do Grupo na Capela do Centro Paroquial. 
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 21 ás 8:00 na Igreja Matriz. 
Missões: Domingo, 22 - Dia Mundial das Missões. 
Cursilhos Cristandade: De 20 a 22 - Retiro de Mudança em Palmela. 
 Quinta, 26 ás 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - Ultreia Diocesana. 
 De 30 de Novembro a 3 de Dezembro realizam-se os Cursos - 132º para Homens 
 e 106º para Senhoras. 

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 
 

3º ENCONTRO 
 
 

 

Quinta-feira, 19 de Outubro ás 21:00 no Centro Paroquial 
 
 

 

Orientado pelas Irmãs da Arca de Maria 

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA 
 

Presidida pelo Senhor Bispo D. José Ornelas 
 
 

Sábado, 28 de Outubro 
 

    7:00  -  Encontro Junto ao Tribunal do Montijo 

       7:30  -  Partida para Fátima. 
 

 

  Somos todos convidados, como Comunidade, a peregrinar até Fátima, neste ano  

  centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos.  
 

Inscrições no Centro Paroquial de 9 a 24 de Outubro. 

INQUÉRITO PAROQUIAL AOS PRATICANTES 
 

Até 31 de Outubro de 2017 
 
 

Estamos a realizar na nossa Paróquia um levantamento dos Paroquianos que 

participam habitualmente na Liturgia Dominical. Colabore. 

DOM JOSÉ ORNELAS, CONVIDA TODA A DIOCESE  

A PEREGRINAR COMO FAMÍLIA ATÉ AOS PÉS DA  

VIRGEM E MÃE DE NAZARÉ 
 

           No próximo dia 28 de outubro, a nossa Diocese de Setúbal é convidada a pe-
regrinar até Fátima, neste ano centenário das aparições de Nossa Senhora aos pasto-
rinhos. 

 Queremos agradecer a Nossa Senhora o ter peregrinado no meio de nós, há 
dois anos. Ela veio percorrer as nossas cidades e bairros, tornando-se maternalmente 
próxima de cada uma das nossas casas, paróquias e instituições. Desta vez, somos 
nós que peregrinamos até ao seu santuário, pedindo que nos ensine a caminhar ao 
jeito dela, como discípulas e discípulos de Jesus, portadores do seu Evangelho de 
misericórdia, de solidariedade e de vida. 

            Peregrinamos como família; cada uma das nossas famílias! Aos pés da Vir-
gem e Mãe de Nazaré, vamos colocar a nossa família, pedindo que nos ensine o seu 
carinho materno, nos mostre a fidelidade de José, guia e protetor, nos ensine a ser 
filhos e irmãos ao estilo de Jesus, acolhendo os mais idosos e os mais frágeis, sob o 
olhar do nosso Pai do Céu. 

            Vamos como Família Paroquial e Diocesana, pois sabemos que é em co-
munidade que se vive e anuncia o Evangelho. Com Maria, próxima dos apóstolos, 
queremos aprender a rezar juntos, em família e na Igreja, a participar da vida das 
nossas comunidades, caminhando juntos para construir uma Igreja viva e fraterna, 
que seja sinal da presença renovadora do Espírito de Jesus ressuscitado. 

            Peregrinamos como Igreja missionária, aprendendo da nossa Mãe que, ao 
receber Jesus no seu ventre e na sua casa, se pôs a caminho para que Jesus se fizesse 
presente na casa da sua prima Isabel. Com a Virgem peregrina aprendemos que a fé 
é sempre um buscar, encontrar e levar, como semente e fermento que há de desen-
volver-se e dar frutos de fraternidade, de misericórdia, de paz e de vida que não aca-
ba. 

            Com os pastorinhos de Fátima, aprendemos a acolher a mensagem da nos-
sa Mãe, com coração simples e fiel. Agradecemos a alegria e esperança das nossas 
crianças e dos nossos jovens, especialmente convidados para esta peregrinação. Que 
eles escutem, com a Virgem de Nazaré, a voz de Deus que lhes fala e respondam 
com generosidade, para terem a alegria de colaborar na construção da nossa Igreja, a 
fim de que seja família acolhedora, especialmente dos que mais precisam e anuncie 
o Evangelho da misericórdia e da Paz.                       

             + José Ornelas Carvalho 
 

                                                                                                                  Bispo de Setúbal 


