
  Horários das Missas 

                                        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 

  Folha Dominical           Montijo, 31 de Dezembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

    SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ                                                 
 
 

           Ano B 

Lc 2, 22 - 40 
  

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de 

Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para 
O apresentarem ao Senhor, como está escrito na Lei do 
Senhor: «Todo o filho primogénito varão será consa-
grado ao Senhor», e para oferecerem em sacrifício um 
par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na Lei do 
Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Si-
meão, homem justo e piedoso, que esperava a consola-
ção de Israel; e o Espírito Santo estava nele. O Espírito 
Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o 
Messias do Senhor; e veio ao templo, movido pelo Es-
pírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino, 
para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia 

respeito, Simeão recebeu-O em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: 
«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, por-
que os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os 
povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo». O pai e a 
mãe do Menino Jesus estavam admirados com o que d’Ele se dizia. Simeão aben-
çoou-os e disse a Maria, sua Mãe: «Este Menino foi estabelecido para que muitos 
caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição; – e uma espada 
trespassará a tua alma – assim se revelarão os pensamentos de todos os cora-
ções». Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era 
de idade muito avançada e tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela 
e viúva até aos oitenta e quatro. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite 
e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou tam-
bém a louvar a Deus e a falar acerca do Menino a todos os que esperavam a liber-
tação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, voltaram 
para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, torna-
va-Se robusto e enchia-Se de sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele.  



 

 Marido  

  Eu (nome) recebo-te por minha esposa a ti (nome),  
 e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te,  
 na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,  
 todos os dias da nossa vida.  

             Mulher  
 

 Eu (nome) recebo-te por meu esposo a ti (nome),  
 e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te,  
 na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,  
 todos os dia da nossa vida  

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ     

Domingo 31, na Missa das 11:30 
 

                                 RENOVAÇÃO DO MATRIMÓNIO  
 
 
  
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Cursilhos: Quinta, 4 - Ultreia em  Sarilhos Grandes. 
Dom José Ornelas: Sexta, 5 - Aniversário Natalício. Rezemos pelo Senhor Bispo e suas 
 Intenções. 
Apostolado da Oração: Sexta, 5 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
 Sábado, 6 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial 
 Domingo, 7 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
Baptismos: Sexta, 5 às 21:30 no Centro Paroquial – Reunião de Pais e Padrinhos. 
Catequese: Dias 6 e 7 - Reinicio das Actividades e Festa da Luz do 3º Catecismo. 
Epifania do Senhor: Domingo, 7 - Celebramos a Manifestação de Jesus como: Messias 
 de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. 

INFORMAÇÃO 

          DIA DE ANO NOVO 
 

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
 

    Oitava do Natal do Senhor e dia Mundial da Paz 

 

                    Segunda-feira 1 - Missas  -  9h00  -  11h30  -  19h00 

 
 

        Domingo, 31 de Dezembro não há Missa das 19:00 

 Sacerdote  

 Confirme o Senhor, benignamente,  
 o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja,  
               e Se digne enriquecer-vos com a sua bênção.  
 Não separe o homem o que Deus uniu.  

 Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. 

DOMINGO, 31 - NOITE DE ORAÇÃO E PASSAGEM DE ANO 

SANTUÁRIO DA ATALAIA 
 

 22h00: Santa Missa 
 

 23h00: Adoração ao Santíssimo Sacramento 
 

  23h45: Te Deum e oração de ação de graças pelo ano que termina 
 

  24h00: Oração e Bênção no início do ano com consagração do ano 
              a Nossa Senhora. 
 

       Após o momento de oração, todos estão convidados para um momento de convívio à volta de  
       uma refeição partilhada, para a qual o Santuário conta com a generosidade dos participantes. 

CRISMA 
 

Estão a decorrer as inscrições no Centro Paroquial do Montijo. A Formação decorre-
rá aos Sábados, das 17:30 ás 18:30  ou às Quartas, das 21:30 às 22:30, conforme Ca-
lendário afixado no Centro. 
    1º Ensinamento 

Sábado, 20 de Janeiro       e        Quarta, 24 de Janeiro 

 

 DA MENSAGEM DO SANTO PADRE 

51º DIA MUNDIAL DA PAZ    

 

1° DE JANEIRO DE 2018 
 
 

Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca de paz 
 
 

Votos de Paz 

 
 

Paz a todas as pessoas e a todas as nações da terra! A paz, que os anjos anunciam aos 
pastores na noite de Natal, é uma aspiração profunda de todas as pessoas e de todos 
os povos, sobretudo de quantos padecem mais duramente pela sua falta. Dentre estes, 
que trago presente nos meus pensamentos e na minha oração, quero recordar de novo 
os mais de 250 milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio são 
refugiados. Estes últimos, como afirmou o meu amado predecessor Bento XVI, «são 
homens e mulheres, crianças, jovens e idosos que procuram um lugar onde viver em 
paz».  
 

Com espírito de misericórdia, abraçamos todos aqueles que fogem da guerra e da 
fome ou se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações, 
perseguições, pobreza e degradação ambiental. 
 

Estamos cientes de que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento dos outros. 
Há muito que fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a viver em paz 
numa casa segura.  
 

 
 

Com olhar Contemplativo 
 

 

 
 

A sabedoria da fé nutre este olhar, capaz de intuir que todos pertencemos «a uma só 
família, migrantes e populações locais que os recebem, e todos têm o mesmo direito 
de usufruir dos bens da terra, cujo destino é universal, como ensina a doutrina social 
da Igreja. Aqui encontram fundamento a solidariedade e a partilha»  Estas palavras 
propõem-nos a imagem da nova Jerusalém. O livro do profeta Isaías e, em seguida, o 
Apocalipse descrevem-na como uma cidade com as portas sempre abertas, para dei-
xar entrar gente de todas as nações, que a admira e enche de riquezas.  
 

A paz é o soberano que a guia, e a justiça o princípio que governa a convivência den-
tro dela. 
 

Precisamos de lançar, também sobre a cidade onde vivemos, este olhar contemplati-
vo, «isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas 
ruas, nas suas praças (...), promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de 
bem, de verdade, de justiça», por outras palavras, realizando a promessa da paz.                   
 

        Papa Francisco 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=435
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt.html

