
  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, 18 de Março de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO V DA QUARESMA 
                                            
     

            Ano B 

Jo 12, 20-33 

Naquele tempo, alguns gregos que ti-

nham vindo a Jerusalém para adorar nos 

dias da festa, foram ter com Filipe, de 

Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este 

pedido: «Senhor, nós queríamos ver Je-

sus». Filipe foi dizê-lo a André; e então 

André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora 

em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos 

digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, 

dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua 

vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me quiser 

servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. E se 

alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. 

E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu 

cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz 

que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». A multidão que esta-

va presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um 

Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz 

se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser 

julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E 

quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, 

para indicar de que morte ia morrer. 
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 Rosário dos Não Nascidos: Sábado 17, às 8:00 na Igreja Matriz. 

 Crisma: Sábado 17, às 17:30 e Quarta 21, às 21:30 - 6º Ensinamento no Centro. 

 Sábado 24, às 17:30 e Quarta 28, às 21:30 - 7º Ensinamento no Centro. 

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

 Dia do Pai: Segunda 19 - Solenidade de São José , Esposo da Virgem Santa Maria. 

 Concerto na Igreja Matriz: Sexta 23, às 21:30 pelas Orquestra de Cordas do CRAM. 

 Neste dia não haverá a Via Sacra às 21:00 na Igreja Matriz. 

 Evangelização de Rua: Sábado 24 de manhã a partir da Igreja Matriz.. 

 Infantários: Sábado 24 - Retiro para os colaboradores do Seminário de Almada,  

 orientado pelo Padre Rui Gouveia. 

INFORMAÇÃO 

  JARDINS DE INFÂNCIA  “GIRASSOL”  E  “PAPAGAIO”  

  De 15 a 31 de Março, estão abertas as Inscrições para a admissão de 
crianças para os Jardins de Infância da Paróquia 

 

               Serviços Administrativos do Centro Paroquial do Montijo.  
    Rua Serpa Pinto nº 60 2870 - 363 Montijo -  21 231 0401 - 916 470 327   

email: secretariacparoquial@gmail.com 

 

PEREGRINAÇÃO DA PRIMAVERA 
 

Peregrinação Vicarial a pé ao Santuário da Atalaia sob o tema “Família das Famílias” 
 

Domingo, 18 de Março 
 

     14:00  -  Encontro da Matriz (levar colete refletor). 
     14:15  -  Saída a pé em direcção ao Santuário. 
      16:15  -  Chegada ao Santuário. 
      16:30  -  Exposição do Santíssimo. 
       17:15  -  Oração de Vésperas. 
       17:45  -  Bênção e Encerramento. 
 
 
 

 

Para quem for directamente para o Santuário poderá participar no  

Terço do Rosário às 15:30, animado pelas outras Paróquias da Vigararia. 
 

 

 

                         Confissões a partir das 16:00 no recinto do Santuário 

CONFISSÕES NA MATRIZ   
 

                 Terça 27, às 21:15  

 

       Terça 27 e Quarta 28 durante o dia, das 9:30 às 13:00 e das 14:30 às 18:30 

 
 

CONFISSÕES DA VIGARARIA 
 

        Terça 20, às 20:30  -  Poceirão 
      Quarta 21, às 21:15  -  Pegões 
      Quinta 22, às 21:15  -  N. S. Conceição e Pastorinhos 
        Sexta 23, às 21:15  -  Sarilhos Grandes 
   Segunda 26, às 21:15  -  Pinhal Novo e Samouco 
      Quarta 28, às 21:15  -  Alcochete 

DOMINGO DE RAMOS 

25 de Março 
 

Procissão dos Ramos às 11:00 na Igreja da Misericórdia 

Procissão do Encontro  às 17:00 na Igreja Matriz 

SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ  
ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA 

19 de Março de 2018 
 

 

São José obedece ao anjo que aparece em seu sonho e toma consigo Maria, grávida 

por obra do Espírito Santo. 
 

Um homem silencioso, mas obediente. José é um homem que carrega sobre seus 

ombros as promessas de descendência, de herança, de paternidade, de filiação e de 

estabilidade. 
 

São José é um homem que pode nos dizer muito, mas não fala, homem escondido, o 

homem do silêncio, que tem a maior autoridade naquele momento, sem a demons-

trar.  
 

O que Deus confia ao coração de José são coisas fracas: promessas e uma promessa 

é fraca. O nascimento da criança, a fuga para o  Egipto, situações de fraqueza. José 

carrega no coração e leva avante todas essas fraquezas como se deve fazer: com 

muita ternura, com a ternura com a qual se pega uma criança. 
 

É o homem que não fala, mas obedece, o homem da ternura, o homem capaz de le-

var adiante as promessas para que se tornem firmes, seguras. O homem que garante 

a estabilidade do Reino de Deus, a paternidade de Deus, a nossa filiação como filho 

de Deus.  
 

Gosto de pensar José como guardião das fraquezas, de nossas fraquezas: é capaz de 

fazer nascer muitas coisas bonitas de nossas fraquezas, de nossos pecados. 
 

José é o custódio das fraquezas para que se tornem firmes na fé, mas esta tarefa ele 

recebeu durante um sonho: É um homem capaz de sonhar.   
 

É também o guardião do sonho de Deus: o sonho de Deus de nos salvar, de nos redi-

mir, foi confiado a ele. É grande este carpinteiro!, silencioso, trabalhador e guardião 

que carrega as fraquezas e é capaz de sonhar. Uma figura que tem uma mensagem 

para todos. 
 

Hoje quero lhe pedir que dê a todos nós a capacidade de sonhar, porque quando so-

nhamos coisas grandes, coisas bonitas, nos aproximamos do sonho de Deus, das coi-

sas que Deus sonha para nós.  
                                                                                                   Papa Francisco 


