
                                        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, 17 de Dezembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

 DOMINGO III DO ADVENTO 
                         Ano B 

Ev  Jo 1, 6-8. 19-28  

 

Apareceu um homem enviado por Deus, 

chamado João. Veio como testemunha, pa-

ra dar testemunho da luz, a fim de que to-

dos acreditassem por meio dele. Ele não 

era a luz, mas veio para dar testemunho da 

luz. Foi este o testemunho de João, quando 

os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, sa-

cerdotes e levitas, para lhe perguntarem: 

«Quem és tu?». Ele confessou a verdade e 

não negou; ele confessou: «Eu não sou o 

Messias». Eles perguntaram-lhe: «Então, 

quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele 

respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem és tu? Para podermos dar 

uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele de-

clarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do 

Senhor’, como disse o profeta Isaías». Entre os enviados havia fariseus que 

lhe perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, 

nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no meio 

de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de mim, a 

quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se 

passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar.  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlvPxw4fYAhUFPRQKHZv2AtsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparoquiasfxavier.com.br%2Fpreparai-os-caminhos.html&psig=AOvVaw0JsUUBOM1y753ceI279w5P&ust=1513273116598789


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz: Na noite de 24 de Dezembro, acenda  
 uma Vela pela Paz, que pode ser adquirida na Igreja Matriz. 
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 
Evangelização de Rua: Sábado, 16 de manhã a partir da Igreja Matriz. 
Catequese de Infância: Sábado, 16 a partir das 13:00 - Visita á Aldeia de Natal em   
 Cascais. 
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. 
4º Domingo do Advento: Domingo, 24 - Não há Missa das 19:00. 

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” 

CRISMA  

Estão a decorrer as inscrições no Centro Paroquial do Montijo.  A Formação decor-
rerá aos Sábados, das 17:30 ás 18:30  ou às Quartas, das 21:30 às 22:30, conforme 
Calendário afixado no Centro 

1º Ensinamento 
 

Sábado, 20 de Janeiro       e        Quarta, 24 de Janeiro 

 

NATAL DO SENHOR 
 

                     Domingo, 24 - Missa do Galo - 23:30 

                     Segunda,  25 - Missas -  9:00  -  11:30  -  19:00 

O ESPIRITO SANTO NO ADVENTO 
3ª SEMANA 

"A sóbria embriaguez do Espírito" 
 

 

Dois tipos de embriaguez. 
 

 

"E não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a ple-
nitude do Espírito. Falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
cantando e louvando ao Senhor em vosso coração”  
 

A partir de Orígenes, são incontáveis os textos dos Padres que ilustram este tema, 
ora utilizando a analogia, ora o contraste entre embriaguez material e embriaguez 
espiritual.  

 .  embriaguez material (de álcool, de drogas, de sexo, de sucesso) causa  

                 instabilidade e insegurança - faz sair de si mesmos para viver além do  
                 próprio nível racional 
 

 .  embriaguez espiritual causa estabilidade no bem - faz sair de si mesmos, 

     mas para viver além da própria razão. 
 
 

Aqueles que pensaram no dia de Pentecostes que os Apóstolos estavam embriagados 
tinham razão; o único erro deles foi atribuir a causa da embriaguez ao vinho ordiná-
rio, enquanto que nesse caso se tratava do “vinho novo”, espremido da “videira 

verdadeira” que é Cristo; os apóstolos estavam, sim, embriagados, mas daquela 
embriaguez que mata o pecado e dá vida ao coração 
 
 

Da embriaguez à sobriedade. 
 

De acordo com o Novo Testamento há uma circularidade e uma simultaneidade en-
tre as duas coisas:  

 .  a sobriedade é necessária para atingir a embriaguez do Espírito,  
 

 .  a embriaguez do Espírito é necessária para chegar a praticar a sobriedade. 
 
 

Este segundo caminho – aquele que vai da embriaguez à sobriedade – foi o caminho 
que Jesus fez com que os seus apóstolos percorressem.  
 
 
 

O Batismo no Espírito. 
 

O principal instrumento através do qual a Renovação no Espírito "muda a vida das 
pessoas" é o batismo no Espírito. 
 

A expressão “Batismo no Espírito” vem do próprio Jesus. Referindo-se ao imi-
nente Pentecostes, antes de subir ao céu, ele disse aos seus apóstolos: "João batizou 
com água, mas vós, em poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo". 
 

Seja Cristo o nosso alimento, seja Cristo a água viva:  

 

 .   n’Ele provamos sóbrios a embriaguez do Espírito. 
 

    

                  Catequeses do Padre Cantalamessa  
       (Pregador Oficial da Casa Pontifícia) 


