
  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     Quarta e Sexta   ……..…….         18:30 
           Sábado (Vespertina)  ……..         19:00 
                                Domingo ………………….         10:00 

                              Cartório (Sexta-feira)……  19:30 às 20:30 
 

               Igreja dos Pastorinhos   Terça e Quinta   ….……….          18:30 
                                                      Sábado (Vespertina) ………        17:30 
                                                      Domingo . …………………        11:30 

                              Cartório (Quinta-feira)…..  19:30 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, 21 de Janeiro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 DOMINGO III DO TEMPO COMUM                                             
     

            Ano B 

 Mc 1, 14 - 20 

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a 

proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 

próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». Ca-

minhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lan-

çavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde 

comigo e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram logo as re-

des e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Ze-

bedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes; e cha-

mou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados 

e seguiram Jesus.  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Oitavário: De 18 a 25 de Janeiro - Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.  
 Tema - “A tua direita Senhor, resplandeceu de poder”. 
Escuteiros: De 19 a 21 - Alcateia - Actividade - 2ª Caçada . 
                    De 19 a 21 - Expedição - Actividade em Fátima - Conhecer a vida dos 
 Pastorinhos, desenvolvendo o espírito de Patrulha e de Grupo. 
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 20 às 8:00 na Igreja Matriz. 
Renovamento Carismático: Domingo, 21 a partir das 9:00 no Santuário do Cristo  
 Rei - Assembleia Diocesana. 
Vida Ascendente: Quinta, 25 - 13º Aniversário do Núcleo do Montijo. 
Seminário de Almada: Quinta, 25 - Festa da Conversão de São Paulo - Padroeiro. 
Obra do Bom Pastor: Quinta, 25 às 21:00 - Oração na Capela do  Centro Paroquial. 
 Domingo, 28 - Encontro no Seminário de Almada. 
Apresentação de Maria: Sexta, 26 - Inicio da Novena da Beata Maria Rivier. 
Pastoral Juvenil: Sexta, 26 às 21:00 na Igreja de Santa Maria - Barreiro - Apresentação 
 dos resultados do questionário do Documento Preparatório do Sínodo dos Bis-
 pos convocado pelo Papa Francisco para 2018. 
CPM: Sexta, 26 às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 2º Turno - 2ª Sessão. 
Pastoral das Prisões: Dias 9 e 10 de Fevereiro - 13º Encontro Nacional da Pastoral  
 Penitenciária no Seminário do Verbo Divino em Fátima. 

INFORMAÇÃO 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Sábado, 20 de Janeiro 

   SEMINÁRIO DE ALMADA 

 

                Inscrições 
 

http://pastoralfamiliardesetubal.blogspot.pt/ 
 Secretaria do Centro Paroquial do Montijo 

 PROGRAMA 
 

  9:30 - Acolhimento 
 

10:00 - Oração da Manhã 
 

10:30 - Conferência  

              “A Família como Dom” 
 

12:00 - Celebração Eucarística 
             Bênção aos casais que celebram  
              25 e 50 anos de matrimónio em 2018 
 

13:30 - Almoço Partilhado 
 

15:00 - Conferência  
            “Esposos e santos. Desafio para nós” 
 

17:00 - Encerramento 
              Diversos Ateliers durante o dia. 

CURSO GERAL DE CATEQUESE 
 

Início: 27 de Janeiro, das 8:00 às 12:00 no Centro Paroquial do Montijo 

OITAVÁRIO DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
 

                        FESTA DA CONVERSÃO DE S. PAULO 
 

         25 de Janeiro de 2018 
 

«Eu sou o menor dos Apóstolos [...] pois persegui a Igreja de Deus. Mas, pela graça de 
Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil».  
 

O apóstolo Paulo resume assim o significado da sua conversão que aconteceu depois do 
fulgurante encontro com Jesus Ressuscitado no caminho de Jerusalém para Damasco. 
 

Naquele momento Paulo compreende que entre Cristo vivo e eterno e os seus seguidores 
existe uma união real e transcendente: Jesus vive e está presente nos mesmos e eles vivem 
n’Ele.  
 

A vocação para ser apóstolo funda-se não nos méritos humanos de Paulo, que se considera 
«último» e «indigno», mas na bondade infinita de Deus, que o escolheu e lhe confiou o 
ministério. 
 

A experiência de São Paulo é semelhante à das comunidades às quais o apóstolo Pedro 
dirige-se aos membros de comunidades pequenas e frágeis, expostas à ameaça da perse-
guição, e indicando-os com títulos gloriosos atribuídos ao povo de Deus: «raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus».  
 

Para aqueles primeiros cristãos, como hoje para todos nós baptizados, é motivo de alívio e 
de admiração constante saber que fomos escolhidos para fazer parte do desígnio de salva-
ção de Deus, realizado em Jesus Cristo e na Igreja.  
 

«Porquê, Senhor, precisamente eu?»; «porquê precisamente nós?».  
 

Alcançamos aqui o mistério da misericórdia e da escolha de Deus: o Pai ama todos e quer 
salvar todos, e por isso chama alguns, «conquistando-os» com a sua graça, para que atra-
vés deles o seu amor possa alcançar todos. 
 

A missão de todo o povo de Deus é anunciar as obras maravilhosas do Senhor, primeira 
entre todas o Mistério pascal de Cristo, por meio do qual passamos das trevas do pecado e 
da morte para o esplendor da sua vida, nova e eterna. 
 

À luz da Palavra de Deus que ouvimos, e que nos guiou durante esta Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos, podemos dizer deveras que todos nós crentes em Cristo so-
mos «chamados a anunciar as obras maravilhosas de Deus».  
 

Além das diferenças que ainda nos separam, reconhecemos com alegria que na origem da 
vida cristã há sempre uma chamada cujo autor é o próprio Deus. Podemos progredir pelo 
caminho da comunhão plena e visível entre os cristãos não só quando nos aproximamos 
uns dos outros, mas sobretudo na medida em que nos convertemos ao Senhor, que pela 
sua graça nos escolhe e chama a ser seus discípulos.  
 

Enquanto estamos a caminho rumo à plena comunhão entre nós, já podemos desenvolver 
múltiplas formas de colaboração, caminhar juntos e colaborar a fim de favorecer a difusão 
do Evangelho. E caminhando e trabalhando, damo-nos conta de que já estamos unidos em 
nome do Senhor.  
 

A unidade faz-se a caminho.                                                      
                       Papa Francisco 


