
                                        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, 29 de Outubro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

  DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 
 

Ev  Mt 22, 34 - 40 

Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito 

calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei per-

guntou a Jesus, para O experimentar: «Mestre, qual é o maior man-

damento da Lei?». Jesus respondeu: «‘Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espí-

rito’. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, 

é semelhante a este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 

Nestes dois mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas». 



\ 

INFORMAÇÃO 
 

 

 

 

 

 
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. 
Peregrinação Diocesana: Sábado, 28 - 7:00 - Encontro Junto ao Tribunal do Montijo.
 7:30 - Partida para o Santuário de Fátima. Não há Missa Vespertina das 19:00. 
CPM: Sábado, 28 ás 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Turno - 3ª Sessão. 
LOC: Domingo, 29 ás 9:00 na Igreja da Boa Água - Quinta do Conde - Assembleia Dio-
 cesana com o tema Encontrar o Evangelho no Mundo do Trabalho, e como refle-
 xão a Fé e o compromisso. 
Apostolado da Oração: Sexta, 3 ás 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
 Sábado, 4 ás 15:30 - Reunião no Centro Paroquial do Montijo. 
 Domingo, 5 ás 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial do Montijo. 
Baptismos: Sexta, 3 ás 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - Reunião de Preparação de  
 Pais e Padrinhos. 
Escuteiros: Sábado, 4 das 8:30 às 20:00 no Centro Paroquial do Montijo - Formação de 
 candidatos a dirigentes do Corpo Nacional de Escutas. 
Fraternidade Nuno Álvares: Domingo, 5 - Encontro Regional no Montijo para celebrar 
 o Padroeiro - São Nuno de Santa Maria. 
Carismáticos: Segunda, 6 ás 21:00 - Missa no Centro Paroquial do Montijo. 
Cursilhos Cristandade: De 30 de Novembro a 3 de Dezembro realizam-se os Cursos - 
 132º para Homens e 106º para Senhoras. 

INQUÉRITO PAROQUIAL AOS PRATICANTES 
 

Até 31 de Outubro de 2017 

 

Estamos a realizar na nossa Paróquia um levantamento dos Paroquianos que partici-

pam habitualmente na Liturgia Dominical. Colabore. 

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. 

 

 

CONSAGRAÇÃO PESSOAL 
 
 

 

Quarta-feira, 1 de Novembro na Missa das 11:30. 

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 
Quarta-Feira, 1 de Novembro 

 

Missas na Igreja Matriz:   9:00    -    11:30    -    19:00 
 

Cemitério de São Sebastião: 15:00 - Terço do Rosário.  15:30 - Missa 

DIA DE FIÉIS DEFUNTOS 
Quinta-Feira, 2 de Novembro 

 

Missas na Igreja Matriz:   9:00   -   19:00 

 

DIA DE TODOS OS SANTOS 
 

Quarta-Feira, 1 de Novembro 
 
 

No dia de hoje, a Igreja festeja a sua dignidade de "mãe dos santos, imagem da cidade divi-

na", e manifesta a sua beleza de esposa imaculada de Cristo, nascente e modelo de toda a 

santidade.  
 

Sem dúvida, não lhe faltam filhos obstinados e até rebeldes, mas é nos santos que ela reconhe-

ce os seus traços característicos, e precisamente neles saboreia a sua glória mais profunda. 
 

Contemplando o exemplo luminoso dos santos, desperta em nós o grande desejo de ser como 

os santos: Felizes por viver próximos de Deus, na sua luz, na grande família dos amigos de 

Deus.  
 

Ser santo significa: viver na intimidade com Deus, viver na sua família.  
 

Como é que podemos tornar-nos santos, amigos de Deus?  
 

É preciso sobretudo ouvir Jesus e depois segui-lo sem desanimar diante das dificuldades.  
 

Se alguém me serve Ele admoesta-nos que me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o 

meu servo. Se alguém me servir, o Pai há-de honrá-lo. 
 

Quem nele confia e o ama com sinceridade, como o grão de trigo sepultado na terra, aceita 

morrer para si mesmo. Com efeito, Ele sabe que quem procura conservar a sua vida para si 

mesmo, perdê-la-á, e quem se entrega, se perde a si mesmo, precisamente assim encontra a 

própria vida. 
 

A experiência da Igreja demonstra que cada forma de santidade, embora siga diferentes per-

cursos, passa sempre pelo caminho da cruz, pelo caminho da renúncia a si mesmo.  
 

As biografias dos santos descrevem homens e mulheres que, dóceis aos desígnios divinos, 

enfrentaram por vezes provações e sofrimentos indescritíveis, perseguições e o martírio.  
 

Perseveraram no seu compromisso, "vêm da grande tribulação lê-se no Apocalipse lavaram as 

suas túnicas e branquearam-nas no sangue do Cordeiro".  
 

Os seus nomes estão inscritos no livro da Vida; a sua morada eterna é o Paraíso.  
 

O exemplo dos santos constitui para nós um encorajamento a seguir os mesmos passos, a ex-

perimentar a alegria daqueles que confiam em Deus, porque a única verdadeira causa de triste-

za e de infelicidade para o homem é o facto de viver longe de Deus.  
 

A santidade exige um esforço constante, mas é possível para todos porque, mais do que 

uma obra do homem, é sobretudo um dom de Deus, três vezes Santo. 
 

Portanto, quanto mais imitarmos Jesus e permanecermos unidos a Ele, tanto mais entra-

remos no mistério da santidade divina.  
 

                             Bento XVI 
                                                 Papa Emérito 
 

   


