
  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 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de 

Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo Lhe 

falaram dela. Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre 

deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol-

posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou 

reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram atormenta-

das por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que 

os demónios falassem, porque sabiam quem Ele era. De manhã, muito ce-

do, levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. 

Simão e os companheiros foram à procura d’Ele e, quando O encontraram, 

disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos a ou-

tros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi 

para isso que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e 

expulsando os demónios. 

  Folha Dominical             Montijo, 4 de Fevereiro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 DOMINGO V DO TEMPO COMUM                                             
     

            Ano B 

 Mc 1, 29 - 39 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Curso Geral de Catequese: Sábado, 3 de Fevereiro no Centro Paroquial do Montijo. 
 Das 8:00 às 10:00 - Doutrina (Estudo Integral do Catecismo da Igreja Católica). 
 Das 10:00 às 12:00 - Catequética (Directório Geral de Catequese). 
Apostolado da Oração: Sábado, 3 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial do Montijo. 
 Domingo 4, às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial do Montijo 
Escuteiros: Sábado 3, na Missa das 18:45 - Promessas. 
 De 9 a 12 em Drave, Viseu - Actividade dos Caminheiros. 
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. 
Juventude Rivier: De 10 a 18 - Encontro Grande Aventura em Taizé - França. 

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 

      CONVÍVIO FRATERNO 
 9 a 12 de Fevereiro 

 

  Inicio às 21:00 no Lar do Gaiato 
Setúbal 

 
 

                                                       INSCRIÇÕES 
 

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

UNÇÃO DOS DOENTES 
 

Domingo, 11 de Fevereiro 
 

DIA MUNDIAL DO DOENTE 
 
 
 

Sacramento da Santa Unção nas Missas das 9:00 e 11:30 
 
 

Neste dia o Sacramento da Santa Unção, será administrado a quem estiver nas devidas 
disposições e a todos os fiéis que tenha sincero desejo de o receber. A celebração deste 
Sacramento, se possível, deve ser precedida pela confissão individual. 

 

CINCO CHAGAS DO SENHOR 
 

Quarta-feira, 7 de Fevereiro 
 

São João, presente no Cenáculo com os outros discípulos ao anoitecer do primeiro dia 
da semana, refere que Jesus veio, pôs-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convos-
co!». E «mostrou-lhes as mãos e o peito», mostrou-lhes as suas chagas. Reconhece-
ram, assim, que não se tratava duma visão, mas era mesmo Ele, o Senhor, e encheram
-se de alegria. 
 

Oito dias depois, Jesus veio de novo ao Cenáculo e mostrou as chagas a Tomé a fim 
de que as tocasse como ele pretendia para poder acreditar e tornar-se, também ele, 
uma testemunha da Ressurreição. 
 

Hoje, o Senhor mostra-nos também a nós, através do Evangelho, as suas chagas. São 
chagas de misericórdia. É verdade! As chagas de Jesus são chagas de misericórdia. 
«Fomos curados pelas suas chagas». 

 

Jesus convida-nos a contemplar estas chagas, convida-nos a tocá-las – como fez com 
Tomé – a fim de curar a nossa incredulidade. Convida-nos sobretudo a entrar no mis-
tério destas chagas, que é o mistério do seu amor misericordioso. 

 

Através delas, como por uma brecha luminosa, podemos ver todo o mistério de Cristo 
e de Deus: a sua Paixão, a sua vida terrena – cheia de compaixão pelos pequeninos e 
os doentes – a sua encarnação no ventre de Maria. Tudo isto podemos ver através das 
chagas de Jesus Crucificado e Ressuscitado e, como Maria no Magnificat, podemos 
reconhecer que «a sua misericórdia se estende de geração em geração». 

 

Às vezes, perante os acontecimentos trágicos da história humana, ficamos como que 
esmagados e perguntamo-nos: «Porquê?». A maldade humana pode abrir no mundo 
como que fossos, grandes vazios: vazios de amor, vazios de bondade, vazios de vida. 
E surge-nos então a pergunta: Como podemos preencher estes fossos? A nós, é im-
possível; só Deus pode preencher estes vazios que o mal abre nos nossos corações e 
na nossa história. É Jesus, feito homem e morto na cruz, que preenche o abismo do 
pecado com o abismo da sua misericórdia. 

 

Temos aqui, irmãos e irmãs, o caminho que Deus nos abriu, para sairmos, finalmente, 
da escravidão do mal e da morte e entrarmos na terra da vida e da paz. Este Caminho 
é Ele – Jesus, Crucificado e Ressuscitado – e são-no, de modo particular, as suas cha-
gas cheias de misericórdia. 

 

Os Santos ensinam-nos que se muda o mundo a partir da conversão do próprio cora-
ção, e isto acontece graças à misericórdia de Deus. Por isso, quer perante os meus 
pecados, quer diante das grandes tragédias do mundo, «a consciência sentir-se-á tur-
vada, mas não será abalada, porque me lembrarei das feridas do Senhor. De facto, 
“foi trespassado por causa dos nossos crimes”. Que haverá de tão mortal que não 
possa ser dissolvido pela morte de Cristo?». 

 

Com o olhar voltado para as chagas de Jesus Ressuscitado, podemos cantar com a 
Igreja: «O seu amor dura para sempre», a sua misericórdia é eterna. E, com estas pa-
lavras gravadas no coração, caminhemos pelas estradas da história, com a mão na 
mão de nosso Senhor e Salvador, nossa vida e nossa esperança. 
             Papa Francisco 
 
 


