
                                        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, 10 de Dezembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

  DOMINGO II DO ADVENTO 
                         Ano B 

Ev  Mc 1, 1 - 8 

Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta 

Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu ca-

minho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endi-

reitai as suas veredas’». Apareceu João Baptista no deserto, a proclamar 

um baptismo de penitência para remissão dos pecados. Acorria a ele toda a 

gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram bapti-

zados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de 

pêlos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-

se de gafanhotos e mel silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar de-

pois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno 

de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu baptizo-vos 

na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».  

Preparai o caminho do Senhor,  
  endireitai as suas veredas. 



\ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Convívio Fraterno de Jovens: De 7 a 10 de Dezembro na Arrábida. 
Nossa Senhora da Conceição: Sexta, 8 - Missas na Matriz: 9:00 - 11:30 - 19:00. 
 Na Sé de Setúbal às 16:00 - Ordenação Diaconal do João Paulo Duarte. 
Juventude Rivier: De 8 a10 - Encontro IVO - Iniciação Vida de Oração em Fátima. 
Vicentinos: Sábado, 9 no Seminário de Almada - Reflexão do Advento. 
Catequistas: Sábado, 9 às 9:30 - Análise e Reflexão do documento da Conferência 
 Episcopal “A Alegria do Encontro com Cristo”. 
Concerto na Matriz: Sábado, 9 às 21:30 na Igreja Matriz - Concerto de Natal pelo Grupo 
 Coral do Samouco. 
Carismáticos: Domingo, 10 às 15:00 - Encontro de Oração e Formação na Igreja de   
 Santiago em Sesimbra. 
Cantinho do Chá: Domingo, 10 às 16:00 organizado pelos Vicentinos. Todos somos 
 convidados a passar pelo Centro Paroquial do Montijo. 
Infantários: Sexta, 15 às 21:00 no Centro Paroquial - Sarau de Natal do Papagaio. 
 Terça, 19 às 17:30 no Centro Paroquial - Festa de Natal do Girassol. 
Infantários: Sábado, 16 - Almoço de Colaboradores 
Catequese de Infância: Sábado, 16 a partir das 13:00 - Visita á Aldeia de Natal em   
 Cascais. 
Evangelização de Rua: Sábado, 16 de manhã a partir da Igreja Matriz. 
Bênção das Imagens do Menino Jesus: Sábado, 16 e Domingo ,17 em todas as Missas. 
Adolescentes: Dias 16 e 17 - Retiro do Advento no Seminário Scalabrini em Amora.  
Concerto na Matriz: Domingo, 17 às 16:00 na Igreja Matriz - Concerto de Natal pela 
 Sociedade Filarmónica 1º Dezembro. 
Concerto na Matriz: Segunda, 18 às 21:30 na Igreja Matriz - Concerto de Natal   
 pelo Conservatório Regional de Artes do Montijo. 

INFORMAÇÃO 

CONFISSÕES DE ADVENTO 
 

Na Igreja Matriz durante o dia 
 
 

Quinta, 21 e Sexta, 22  das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00 
 

  Domingo, 17 das 16:00 ás 18:00  - Atalaia 

  Segunda, 18 às 21:15 - Afonsoeiro e Pinhal Novo 

  Terça, 19 às 20:30 - Poceirão 

  Terça, 19 às 21:15 - Samouco 

  Quarta, 20 às 21:15 - Sarilhos Grandes e Pegões Cruzamento 

  Quinta, 21 às 21:15 - Igreja Matriz do Montijo 

  Sexta, 22 às 21:15 - Pastorinhos e Alcochete 

PARTILHA DE NATAL 
 

Até dia 19, podemos entregar no Centro Paroquial do Montijo, uma posta de baca-

lhau, leite e azeite para serem partilhados por quem mais precisa. 
 
 

1ª Obra de Misericórdia Corporal: “Dar de comer a quem tem fome” 

O ESPIRITO SANTO NOADVENTO 
2ª SEMANA 

 

O Espírito Santo e o carisma do discernimento 
 

 

São Paulo menciona um carisma particular chamado de "discernimento dos espíri-

tos". Para Paulo, o critério fundamental do discernimento é a confissão de Cristo 

como "Senhor". 
 

Existem dois campos nos quais se deve exercer esse dom do discernimento da voz do 

Espírito: o eclesial e o pessoal. No campo eclesial, o discernimento dos espíritos é 

exercido com autoridade pelo magistério, mas deve levar em conta, entre outros cri-

térios, também o "senso dos fiéis". 
 

 

1. O discernimento na vida eclesial 
 

É dever permanente da Igreja perscrutar os sinais dos tempos e de interpreta-los à luz 

do Evangelho, de modo que em uma linguagem inteligível para cada geração, possa 

responder às questões perenes que os homens se fazem sobre o sentido desta vida 

presente e futura e sobre sua relação mútua  
 

Um fator importante para cumprir esta tarefa de discernir os sinais dos tempos é a 

colegialidade dos bispos.  
 
 

2. O discernimento na vida pessoal 
 

Por meio do dom, ou carisma, do conselho, o Espírito Santo ajuda a avaliar as situa-

ções e orientar as escolhas, não apenas com base em critérios de sabedoria e prudên-

cia humanas, mas também à luz dos princípios sobrenaturais da fé. 
 

O primeiro e fundamental discernimento dos espíritos é o que nos permite distinguir 

"o Espírito de Deus" do "espírito do mundo". 
 

São Paulo dá um critério objetivo de discernimento, o mesmo que havia dado Jesus: 

aquele dos frutos. As “obras da carne” revelam que um certo desejo vem do homem 

velho pecaminoso; “os frutos do Espírito” revelam que vem do Espírito. 
 

3. Deixar-se guiar pelo Espírito Santo 
 

O fruto concreto desta meditação deve ser uma decisão renovada de confiar-nos em 

tudo e por tudo à orientação interior do Espírito Santo, como por uma espécie de 

"direção espiritual". 

Temos o exemplo mais luminoso na própria vida de Jesus. Ele nunca empreendeu 

nada sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo foi para o deserto; com o poder do 

Espírito Santo voltou e começou a sua pregação; "No Espírito Santo", escolheu os 

seus apóstolos; no Espírito orou e ofereceu-se ao Pai.  
 

                                       Catequeses do Padre Cantalamessa  (Pregador Oficial da Casa Pontifícia) 

 

 


