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)
CARTÓRIO (no Centro Paroquial)
Quinta-Feira……………………

11:30

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

Quarta e Sexta ……..…….
Sábado (Vespertina) ……..
Domingo ………………….
Cartório (Sexta-feira)…… 19:30 às 20:30
Igreja dos Pastorinhos Terça e Quinta ….……….
Sábado (Vespertina) ………
Domingo . …………………
Cartório (Quinta-feira)….. 19:30 às 20:30

18:30
19:00
10:00
18:30
17:30
11:30

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 ……………………………..………….
SEMANA (Quarta e Sexta)……………………….
Cartório (Sexta-Feira) a partir das 18:30

10:00
18:00

EPIFANIA DO SENHOR
Ano B

Folha Dominical

Montijo, 7 de Janeiro de 2018

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Mt 2, 1-12

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos
dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde
está - perguntaram eles – o rei dos judeus que
acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no
Oriente e viemos adorá-l’O».Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele,
toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os
príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de
Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». Então
Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando
O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua
frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram
grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra.´E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.

INFORMAÇÃO

EPIFANIA DO SENHOR

Apostolado da Oração: Sábado, 6 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial
Domingo, 7 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial.
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.
Carismáticos: Segunda, 8 - Festa Baptismo do Senhor - 21:00 - Missa no Centro Paro
quial do Montijo.
Clero: Terça, 9 - Reunião da Vigararia.
CPM: Sexta. 12 às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 2º Turno - 1ª Sessão.
Cursilhos: De 19 a 21 - 27º Reencontro Misto em Palmela - Casa Santa Rafaela.
Pastoral da Família: Sábado, 20 a partir das 9:30 no Seminário de Almada - Dia Diocesano da Família sob o tema “A Família como Dom”. Inscrições no Centro.

ONDE ESTÁ O REI DOS JUDEUS QUE ACABA DE NASCER?
«VIMOS A SUA ESTRELA NO ORIENTE E VIEMOS ADORÁ-LO»
Os Magos, que vieram de terras distantes, dão-nos a conhecer o motivo da sua longa caminhada: adorar o Rei recém-nascido. Ver e adorar são duas ações que sobressaem na narração
evangélica: vimos uma estrela e queremos adorar.
Estes homens viram uma estrela, que os pôs em movimento. A descoberta de algo inusual, que
aconteceu no céu, desencadeou uma série inumerável de acontecimentos. Os Magos não se puseram a caminho porque tinham visto a estrela.
Os Magos viram a estrela porque se tinham posto a caminho.

DIOCESE DE SETÚBAL

Mantinham o coração fixo no horizonte, podendo assim ver aquilo que lhes mostrava o céu,
porque havia neles um desejo que a tal os impelia: estavam abertos a uma novidade.

Decreto nº 2017-1088
José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal

Os Magos dão-nos, assim, o retrato da pessoa crente, da pessoa que tem nostalgia de Deus; o
retrato de quem sente a falta da sua casa: a pátria celeste. Refletem a imagem de todos os seres
humanos que não deixaram, na sua vida, anestesiar o próprio coração.

Atendendo ao pedido do Presidente da Direcção do Centro Paroquial e Acção Social Padre
Manuel Gonçalves - Paróquia do Divino Espírito Santo-Montijo, aprova e nomeia os novos
membros para a constituição do Órgãos Sociais do mesmo Centro Paroquial e Acção Social,
para a conclusão do quadriénio 2016 a 2020. Esta substituição acontecerá em 1 de Janeiro de
2018, para o mandato que terminará a 31 de Dezembro de 2020, com a seguinte composição:
DIRECÇÃO
Presidente:
Padre Carlos Gonçalo da Costa Álvares Rosmaninho
Secretário:
Irmã Margarida Encarnação Tavares
Tesoureiro:
Francisco Elisiário Pelirú de Oliveira
Vogal:
Maria Ana Pontes Dias Neves
Vogal:
Diogo Alberto Pinto Neves
CONSELHO FISCAL
Presidente:
António Andrade Pacheco
Secretário:
Maria Alice Silva Severino
Vogal:
Maria da Conceição Brito Afonso Guerreiro
Setúbal, Cúria Diocesana, 29 de Dezembro de 2017

ESCUTEIROS
Sábado, 13 de Janeiro às 19:00 horas
Pavilhão da Banda Democrática 2 de Janeiro
Rua Almirante Cândido dos Reis - Montijo

CRISMA
Estão a decorrer as inscrições no Centro Paroquial do Montijo. A Formação decorrerá 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

Esta nostalgia santa de Deus brota no coração crente, porque sabe que o Evangelho não é um
acontecimento do passado, mas do presente.
A nostalgia santa de Deus é a memória crente que se rebela contra tantos profetas de desgraça.
É esta nostalgia que mantém viva a esperança da comunidade crente que implora, semana após
semana, com estas palavras: «Vinde, Senhor Jesus!»

Queremos adorar.
Aqueles homens vieram do Oriente para adorar, decididos a fazê-lo no lugar próprio de um rei:
no Palácio.
Foi lá precisamente onde começou o caminho mais longo que tiveram de fazer aqueles homens
vindos de longe. Lá teve início a ousadia mais difícil e complicada: descobrir que não se encontrava no Palácio aquilo que procuravam, mas estava noutro lugar: e não só geográfico, mas
também existencial.
Lá não veem a estrela que os levava a descobrir um Deus que quer ser amado, e isto só é
possível sob o signo da liberdade e não da tirania; descobrir que o olhar deste Rei desconhecido
– mas desejado – não humilha, não escraviza, não aprisiona.
Descobrir que o olhar de Deus levanta, perdoa, cura.
Descobrir que Deus quis nascer onde não o esperávamos, onde talvez não o quiséssemos; ou
onde muitas vezes o negamos.

Descobrir que, no olhar de Deus, há lugar para os feridos, os cansados, os maltratados, os abandonados: que a sua força e o seu poder se chamam misericórdia.
Como é distante, para alguns, Jerusalém de Belém!
Os Magos puderam adorar, porque tiveram a coragem de caminhar e, prostrando-se diante do
pequenino, prostrando-se diante do pobre, prostrando-se diante do inerme, prostrando-se diante
do insólito e desconhecido Menino de Belém, lá descobriram a Glória de Deus.
Da Homilia do Papa Francisco

Santa Missa da Solenidade da Epifania do Senhor (6 jan.2017)

