
  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, 28 de Janeiro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM                                             
     

            Ano B 

 Mc 1, 21 - 28 

 

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sina-

goga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, 

porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se 

na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: 

«Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei 

quem Tu és: o Santo de Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai 

desse homem». O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um 

forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados, que perguntavam uns 

aos outros: «Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, 

que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!». E logo a fa-

ma de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia.  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apostolado da Oração: Sexta, 2 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

 Sábado, 3 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial do Montijo. 

 Domingo 4, às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial do Montijo 

Baptismos: Sexta 2, às 21:30 no Centro Paroquial - Preparação de Pais e Padrinhos. 

Escuteiros: Sexta 2, às 22:00 - Vigília de Oração na Igreja Matriz. 

 Sábado 3, na Missa das 18:45 - Promessas. 

Beata Maria Rivier: Sábado 3 - Festa da Fundadora das Irmãs da Apresentação de  

 Maria. 

Missa na Matriz: Sábado 3, a Missa Vespertina é às 18:45. 

Fundação Maria Mãe da Esperança: Sábado 3 de Fevereiro na Igreja Matriz - Inicio 

 em grupo da Devoção aos Cinco Primeiros Sábados. Terço do Rosário às 8:30  

              e Missa às 9:00. 

Catequistas: Domingo 4 - Dia Diocesano do Catequista. 

Bênção das Grávidas: Domingo 4, às na Missa das 11:30 na Igreja Matriz. 

Carismáticos: Segunda 5, às 21:00 - Missa no Centro Paroquial do Montijo. 

CPM: Sexta 9, às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 2º Turno - 3ª Sessão. 

Pastoral das Prisões: Dias 9 e 10 - 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 

Calendário afixado no Centro. 

      2º Ensinamento 
 

Sábado, 3 de Fevereiro       e        Quarta, 7 de Fevereiro 

CURSO GERAL DE CATEQUESE 
 
 

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

 
 
 

1º e 2º Módulos 
 

DOUTRINA E CATEQUÉTICA 
 

Estudo integral do C.I.C. (Catecismo da Igreja Católica) e do Directório Geral de Catequese 

      CONVÍVIO FRATERNO 
 9 a 12 de Fevereiro 

 

Inicio às 21:00 no Lar do Gaiato 
Setúbal 

 
 

                                                       INSCRIÇÕES 
 

                  https://goo.gl/rMujiw 
    conviviosfraternossetubal@gmail.com 

 FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 
 

Sexta-feira, 2 de Fevereiro de 2018 
 

DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA 
 
Quando os pais de Jesus levaram o Menino ao Templo para cumprir as prescrições da 

lei, Simeão, «impelido pelo Espírito», toma nos seus braços o Menino e começa a 

louvar a Deus. Um cântico de bênção e de louvor: «Porque meus olhos viram a Salva-

ção que ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações e glória de Israel, 

teu povo». Simeão não só pôde ver, mas teve também o privilégio de abraçar a espe-

rança por que aspirava, e isto fá-lo exultar de alegria. O seu coração rejubila porque 

Deus habita no meio do seu povo; sente-O carne da sua carne. 
 

O cântico de Simeão é o cântico do homem crente que, na reta final dos seus dias, 

pode afirmar: É verdade! A esperança em Deus nunca dececiona; Ele não engana.  
 

A vida merece ser vivida com esperança, porque o Senhor mantém a sua promessa; e 

será o próprio Jesus que explicará, mais tarde, esta promessa na sinagoga de Nazaré: 

os doentes, os presos, os abandonados, os pobres, os anciãos, os pecadores… também 

eles são convidados a entoar o mesmo cântico de esperança, ou seja, que Jesus está 

com eles, está connosco. 
 

Este cântico de esperança recebemo-lo em herança dos nossos pais. Eles introduziram

-nos nesta «dinâmica». Nos seus rostos, nas suas vidas, na sua dedicação diária e 

constante, pudemos ver como este louvor se fez carne. 
 

 

Daqui a importância de o consagrado e a consagrada estarem inseridos com Jesus na 

vida, no coração destas grandes transformações. A missão – em conformidade com 

cada carisma particular – é aquela que nos lembra que fomos convidados a ser fer-

mento desta massa concreta.  
 

Colocar Jesus no meio do seu povo significa ocupar-se e querer ajudar a levar a cruz 

dos nossos irmãos. É querer tocar as chagas de Jesus nas chagas do mundo, que está 

ferido e anela e pede para ressuscitar. 
 

Colocarmo-nos com Jesus no meio do seu povo! Não como ativistas da fé, mas como 

homens e mulheres que são continuamente perdoados, homens e mulheres ungidos no 

Batismo para partilhar esta unção e a consolação de Deus com os outros. 
 

Acompanhemos Jesus que vem encontrar-Se com o seu povo, estar no meio do seu 

povo, não no lamento ou na ansiedade de quem se esqueceu de profetizar, porque não 

se ocupa dos sonhos dos seus pais, mas no louvor e na serenidade; não na agitação, 

mas na paciência de quem confia no Espírito, Senhor dos sonhos e da profecia. E, 

assim, compartilhamos o que nos pertence: o cântico que nasce da esperança. 

 
                            Papa Francisco 


