
                                        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, 26 de Novembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

                   
 
 
 

    NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
  

              REI DO UNIVERSO  

Ev  Mt 25, 31 - 46 DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM 
 

                             Ano A 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando o 

Filho do homem vier na sua glória com todos os seus An-

jos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se 

reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, co-

mo o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as 

ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o 

Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de 

meu Pai; recebei como herança o reino que vos está prepa-

rado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-

Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; era peregrino 

e Me recolhestes; não tinha roupa e Me vestistes; estive do-

ente e viestes visitar-Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe 

dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te demos de comer, ou com 

sede e Te demos de beber? Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou 

sem roupa e Te vestimos? Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos 

ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a 

um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então aos que esti-

verem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, prepara-

do para o Diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive 

sede e não Me destes de beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem 

roupa e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. Então 

também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou 

com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assis-

tência?’. E Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes 

de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o deixastes de 

fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna». 
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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). 

Escuteiros: Dias 24, 25 e 26 - Pioneiros - Atividade com os Bombeiros Voluntários 

 de Alcochete. 

Seminário de Almada: Dias 24, 25 e 26 - Retiro Vocacional para Jovens Adultos 

 com mais de 23 anos. Participa o Diogo Machado. Rezemos pelos bons  

 frutos. 

Escola Paroquial de Pais: 3º e 6º Ano - Sábado, 25 e Domingo, 26 no Centro  

 Paroquial. 

CPM: Sábado, 25 ás 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Turno - 5ª Sessão. 

Clero: Quinta, 30 - Dia de Oração em Palmela. 

Ultreia Penitencial: Quinta, 30 ás 21:30 na Igreja dos Pastorinhos. 

Cursilhos Cristandade: De 30 de Novembro a 3 de Dezembro realizam-se os Cursos 

 132º para Homens e 106º para Senhoras. Encerramento na Torre da Marinha. 

 Participam 8 Homens e 9 Senhoras da nossa cidade do Montijo. Rezemos  

 pelos bons frutos. 

Banco Alimentar: Sexta, 1 e Sábado, 2 - Recolha de Alimentos. 

Concerto de Natal: Sábado, 2 de Dezembro ás 21:30 na Igreja Matriz - “Natal com 

 Arte” com Vox Angelis - Canções Clássicas de Natal. 

Advento: Domingo, 3 de Dezembro - Início do no Ano Litúrgico - Ano B em que 

 seguiremos o Evangelho de S. Marcos. 

Retiro de Advento: Domingo, 3 no Santuário de Cristo Rei - Almada, orientado  

 pelo Padre José Carlos Eugénio sob o tema “Esperar com  Esperança”. 

             Inscrições até dia, 1 de Dezembro através do email: secretaria@cristorei.pt - 

 Tel: 212 751 000. Aberto a Todos. 

INFORMAÇÃO 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
 

Sexta-feira, 8 de Dezembro 
 

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

ORDENAÇÃO DIACONAL 
 

JOÃO PAULO DUARTE 
 
 
 
 
 

Estimados Padres Carlos Rosmaninho, Silvério Rebelo e querida Paróquia do 
Divino Espírito Santo do Montijo, 
 

Escrevo esta carta com um coração profundamente agradecido. Dou graças a 
Deus por ter estado no ano pastoral de 2015-2016 no Montijo a fazer uma 
experiência pastoral. 
 

Marcou-me muito a forma como me receberam no seio da vossa comunida-
de: nos escuteiros, na catequese, nas equipas de casais, no coro…  
 

Tocou-me a maneira como procuram continuamente ouvir a voz de Deus e 
seguir os seus mandamentos.  
 

Marcaram-me sobretudo por serem uma comunidade alegre e viva.  
 

Agradeço ao Senhor tudo isto e muito mais. 
 

Especialmente para os jovens da Paróquia e para todos os jovens de todas as 
idades desafio-os a não terem medo, procurem sempre a vontade de Deus 
para vocês e serão as pessoas mais felizes do mundo.  
 

Não se deixem desanimar e contentar com esta vida, não procurem a felicida-
de onde ela não se encontra.  
 

Quando a tristeza e a infelicidade habitar no vosso coração busquem em 
Deus consolo, entreguem-se totalmente a Ele e ai encontrarão a paz e felici-
dade que tanto procuram.  
 

Perguntem a Deus “O que queres de mim?” E não tenham medo de dizer co-
mo Nossa Senhora: “Faça-se em mim segundo a tua Palavra”. 
 

Escrevo esta carta para vos anunciar que serei ordenado no dia em que a 
Igreja celebra a Imaculada Conceição, a 8 de Dezembro pelas 16:00 horas, 
na Sé de Setúbal. Gostaria de contar com a vossa presença.  
 

Peço que até lá rezassem para que na minha vida se cumpra sobretudo a von-
tade de Deus. 
 

Informo também que a vigília de oração que prepara a ordenação diaconal 
será no dia 6 de Dezembro (quarta-feira) às 21:30 na Igreja Paroquial de Cor-
roios. Convido-vos também a associar-se comigo a esta oração. 
 

Continuo a ter-vos presente na minha vida e na minha oração. 
Cumprimentos para todos. 

João Paulo 


