
  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, 11 de Fevereiro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM                                             
     

            Ano B 

 Mc 1, 40 - 45 

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e 

suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, esten-

deu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o 

deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o 

com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacer-

dote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de tes-

temunho». Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o 

que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhu-

ma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com Ele de toda 

a parte. 
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Pastoral das Prisões: Dias 9 e 10 - 13º Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária no 

 Seminário do Verbo Divino em Fátima. 

Convívio Fraterno: 9 a 12 no Lar do Gaiato em Setúbal. Participam 4 Jovens da nossa 

 Cidade acompanhados pelo Padre José Maria. Rezemos pelos bons frutos. 

Escuteiros: De 9 a 12 em Drave, Viseu - Actividade dos Caminheiros. 

Juventude Rivier: De 10 a 18 - Encontro Grande Aventura em Taizé - França. 

Carismáticos: Domingo 11, às 15:00 na Igreja Nossa Senhora da Graça - Corroios - 

 Formação com o Padre Sílvio Couto, 

Bispo Dom Gilberto: Segunda 12 - Completa o 29º Aniversário da sua Ordenação Epis

 copal. Rezemos pelas sua intenções. 

Carnaval: Terça, 13 - Missa na Matriz às 9:00. Durante o dia a Igreja estará encerrada. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 17, às 8:00 na Igreja Matriz. 

Schoenstatt: Domingo 18, às 21:00 - Oração do Grupo na Capela do Centro Paroquial. 

INFORMAÇÃO 

 CRISMA 
 

Último período de Inscrições. 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. 

 

 

 

      3º Ensinamento 
 
 

Sábado, 17 de Fevereiro        e        Quarta, 21 de Fevereiro 

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. 

   QUARTA FEIRA DE CINZAS 
 

Tempo da Quaresma 
 
 

14 de Fevereiro 
 
 

Imposição de Cinzas, nas Missas das 9:00 e 19:00. 
 
 
 

 Dia de Jejum e Abstinência, bem como em todas as Sextas Feiras da Quaresma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Via Sacra, todas as Sextas Feiras da Quaresma às 15:00 na Igreja Matriz. 

 

XXVI DIA MUNDIAL DO DOENTE 
 
 

11 de Fevereiro de 2018 
 
 
 
 
 

Este ano, o tema do Dia do Doente é tomado das palavras que Jesus, do alto da cruz, 
dirige a Maria, sua mãe, e a João: «“Eis o teu filho! (…) Eis a tua mãe!” E, desde aque-
la hora, o discípulo acolheu-A como sua». 
 

As palavras de Jesus dão origem à vocação materna de Maria em relação a toda a hu-
manidade. Será, de uma forma particular, a mãe dos discípulos do seu Filho e cuidará 
deles e do seu caminho. 
 

Na cruz, Jesus preocupa-Se com a Igreja e toda a humanidade, e Maria é chamada a 
partilhar esta mesma preocupação.  
 

O discípulo João, o amado, representa a Igreja, povo messiânico. Ele deve reconhecer 
Maria como sua própria mãe. E, neste reconhecimento, é chamado a recebê-La, con-
templar n’Ela o modelo do discipulado e também a vocação materna que Jesus Lhe 
confiou incluindo as preocupações e os projetos que isso implica: a Mãe que ama e ge-
ra filhos capazes de amar segundo o mandamento de Jesus.  
 

Por isso a vocação materna de Maria, a vocação de cuidar dos seus filhos, passa para 
João e toda a Igreja. Toda a comunidade dos discípulos fica envolvida na vocação ma-
terna de Maria. 
 

João, como discípulo que partilhou tudo com Jesus, sabe que o Mestre quer conduzir 
todos os homens ao encontro do Pai. Pode testemunhar que Jesus encontrou muitas 
pessoas doentes no espírito, porque cheias de orgulho, e doentes no corpo. A todos, 
concedeu misericórdia e perdão e, aos doentes, também a cura física, sinal da vida 
abundante do Reino, onde se enxugam todas as lágrimas. 
 

Jesus deixou, como dom à Igreja, o seu poder de curar: «Estes sinais acompanharão 
aqueles que acreditarem: (...) hão de impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados».  
 

Ao dom de Jesus corresponde o dever da Igreja, bem ciente de que deve pousar, sobre 
os doentes, o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do seu Senhor.  
 

A pastoral da saúde permanece e sempre permanecerá um dever necessário e essencial, 
que se há de viver com um ímpeto renovado começando pelas comunidades paroquiais 
até aos centros de tratamento de excelência.  
 

Os cuidados prestados em família são um testemunho extraordinário de amor pela pes-
soa humana e devem ser apoiados com o reconhecimento devido e políticas adequadas.  
 

Portanto, médicos e enfermeiros, sacerdotes, consagrados e voluntários, familiares e 
todos aqueles que se empenham no cuidado dos doentes, participam nesta missão ecle-
sial. É uma responsabilidade compartilhada, que enriquece o valor do serviço diário de 
cada um. 
 

A Maria, Mãe da ternura, queremos confiar todos os doentes no corpo e no espírito, 
para que os sustente na esperança.  
 
 
 

 

           Da Mensagem do Papa Francisco 


