
                                        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, 19 de Novembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM 
 

 

                Ano A 
 

Ev  Mt 25, 14 - 30 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos a seguinte parábola: «Um ho-
mem, ao partir de viagem, chamou os 
seus servos e confiou-lhes os seus bens. 
A um entregou cinco talentos, a outro 
dois e a outro um, conforme a capacida-
de de cada qual; e depois partiu. O que 
tinha recebido cinco talentos fê-los ren-
der e ganhou outros cinco. Do mesmo 
modo, o que recebera dois talentos ga-
nhou outros dois. Mas o que recebera 

um só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tem-
po depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que 
recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo: ‘Senhor, 
confiaste-me cinco talentos: aqui estão outros cinco que eu ganhei’. Respondeu-
lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor’. Aproximou-se 
também o que recebera dois talentos e disse: ‘Senhor, confiaste-me dois talentos: 
aqui estão outros dois que eu ganhei’. Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo 
bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem 
tomar parte na alegria do teu senhor’. Aproximou-se também o que recebera um 
só talento e disse: ‘Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde 
não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso, tive medo e escondi o teu 
talento na terra. Aqui tens o que te pertence’. O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau 
e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei; devias, 
portanto, depositar no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido com 
juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque, a 
todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância; mas, àquele que não 
tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas 
exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes’». 



\ 

INFORMAÇÃO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro - Mês da Comunhão dos Santos: Durante este mês rezemos pelas Almas do 
 Purgatório. Quando rezais o Terço, dizei depois de cada mistério: "Ó meu Jesus, 
 perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o 
 Céu, principalmente aquelas que mais precisarem".  
 (Pedido de Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima em 13 de Julho de 1917). 

Juventude Rivier: De 16 a 19 - Encontro e celebração da Festa da Apresentação de  
 Maria na Quinta da Boavista - Palmela. 
Escuteiros: Dias 17, 18 e 19 - Lobitos - 1ª Caçada da Alcateia. 
 Dias 24, 25 e 26 - Pioneiros - Atividade com os Bombeiros Voluntários de  
 Alcochete. 
Fundação Maria Mãe da Esperança: Dias 18 e 19 - Retiro subordinado ao tema:  
 “A vida no Espírito Santo” na  Quinta de Santa Luzia em Alcochete. 
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 18 ás 8:00 na Igreja Matriz. 
Schoenstatt: Sábado, 18 ás 21:00 - Oração do Grupo na Capela do Centro Paroquial. 
Escola Paroquial de Pais: 2º e 5º Ano - Sábado, 18 e Domingo, 19 no Centro Paroquial. 
 3º e 6º Ano - Sábado, 25 e Domingo, 26 no Centro Paroquial. 
CPM: Domingo, 19 - Assembleia Geral Extraordinária na Cova da Piedade. 
A Caminho do Céu: Domingo, 19 ás 15:30 no Seminário de Almada - Apresentação do 
 livro “A Caminho do Céu com os amigos de um Padre” da autoria de Leonor 
 Wemans e do Padre Marco Luís. Aberto a Todos.  
Cursilhos Cristandade: De 30 de Novembro a 3 de Dezembro realizam-se os Cursos - 
 132º para Homens e 106º para Senhoras. 
Retiro de Advento: Domingo, 3 de Dezembro no Santuário de Cristo Rei - Almada,  
 orientado pelo Padre José Carlos Eugénio sob o tema “Esperar com  Esperança”
 Inscrições até 1 de Dezembro através do email: secretaria@cristorei.pt ou  
              Telefone: 212 751 000. Aberto a Todos. 

 

INSCRIÇÕES NO CENTRO PAROQUIAL DO MONTIJO 

CURSO DE INICIAÇÃO PARA CATEQUISTAS E ANIMADORES DA FÉ 

 18 e 25 de Novembro 
 

DIA 
  

 

HORA 
 

MÓDULO 

  
18 

  
 

  9h30  -  13h00 

 

        I -  O que é a Catequese 

       II -  Quem é o Catequista 

  
18 

  
14h30  -  18h00 
  

  

     III -  O que anuncia a Catequese 

  
25 

  
  9h30  -  13h00 
  

  
     IV -  A quem anuncia o Catequista 

  
25 

 

  
14h30  -  18h00 
  

 
 
 
 

      V -  Como anuncia o Catequista 

“Com o Seminário entre os pobres” 
Mensagem de Dom José Ornelas 

 

Domingo, 19 de Novembro de 2017 
 

Concluímos hoje a Semana de Oração pelos Seminários. Temos presente, na 

nossa atenção e oração, os seminários espalhados por todo o mundo, onde muitos 

jovens procuram dar resposta ao chamamento de Deus, escutando a sua voz, dis-

cernindo a sua vontade e confrontando-se igualmente com as necessidades da nos-

sa Igreja e com o clamor das multidões, que movia Jesus a proclamar o Evangelho 

e a multiplicar o pão para os famintos. 

Olhamos com especial carinho os nossos seminaristas e os padres que constituem a 

comunidade do nosso Seminário de São Paulo, em Almada. Apoiamo-los com a 

nossa amizade, ajudamo-los com o nosso fraterno contributo económico, mas so-

bretudo, acompanhamo-los com a nossa oração. Pedimos ao Senhor que seja Ele a 

conduzir a vida dos nossos irmãos seminaristas, para que, a exemplo do Bom Pas-

tor, eles possam ter o coração sensível ao sofrimento das multidões e, se for esse o 

desígnio do Pai, dediquem a sua vida, com liberdade, alegria e generosidade, ao 

serviço da Igreja, no ministério sacerdotal. 

De um modo muito significativo, celebramos igualmente, neste domingo, o pri-

meiro Dia Mundial dos Pobres, estabelecido pelo Papa Francisco. Num mundo 

onde grande parte da humanidade não tem os meios necessários para a vida; onde, 

em cada dia, morrem de fome tantas crianças; onde a injustiça e a exploração fa-

zem com que muito poucos açambarquem gananciosamente a maior parte dos bens 

criados por Deus para todos; neste mundo, quem tem a noção da dignidade e a 

evangélica sede de misericórdia e de justiça, não pode ficar indiferente ao clamor 

angustiado da multidão dos pobres. 

Unir a vocação ao ministério eclesial com a solicitude para com os pobres é 

fundamental para a fidelidade ao Evangelho e para a vida da Igreja. Todos – o Bis-

po, os Padres, os Diáconos e as comunidades que eles servem – somos chamados a 

exprimir a solicitude de Deus para com o seu povo, à imagem de Jesus, “enviado a 

anunciar a Boa-Nova aos pobres”. A todos se destina o mandato do Mestre aos 

seus discípulos: “Dai-lhes vós de comer!”. 

Que as nossas comunidades e cada um de nós que aderimos ao Evangelho sejamos 

capazes de sentir, bem viva, a compaixão do nosso Bom Pastor para com a multi-

dão dos pobres, a começar por aqueles que nos rodeiam, e a multiplicar, em favor 

deles, gestos concretos de justiça e de solidariedade, que matem a fome e alimen-

tem a dignidade e a esperança, na construção da justiça e da paz, segundo o projeto 

de Deus.  


