
  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, 8 de Abril de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO II DA PÁSCOA OU  

DA DIVINA MISERICÓRDIA 
 
 

     

             Ano B 

Jo  20, 19 - 31 

Na tarde daquele dia, o primeiro da se-

mana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-
Se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Os discípulos ficaram 
cheios de alegria ao verem o Senhor. Je-
sus disse-lhes de novo: «A paz esteja 

convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». 
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àque-
les a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 
os retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, 
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: 
«Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o 
sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez 
em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apre-
sentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a 
Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e 
mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acre-
ditaste: felizes os que acreditam sem terem visto». Muitos outros milagres 
fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste li-
vro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, 
o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Apostolado da Oração: Sexta 6 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
 Sábado 7 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial do Montijo. 
 Domingo 8 às 8:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
Baptismos: Sexta 6 às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 
Crisma: Sábado 7 às 17:30 e Quarta 11 às 21:30 - 8º Ensinamento no Centro Paroquial. 
 Sábado 14 às 17:30 e Quarta 18 às 21:30 - 9º Ensinamento no Centro Paroquial. 
Pastoral da Família: Sexta 13 às 21:30 em Corroios - Formação Amoris Laetitia -  
 - Amor fecundo no Matrimónio. 
Schoenstatt: Quarta 18 às 21:00 - Oração na Capela do Centro Paroquial. 
CPM: Sexta 20 às 21:15 no Centro Paroquial - 3º Turno - 1ª Sessão.  
Cursilhos de Cristandade: De 19 a 22 realiza-se o Curso 107º de Senhoras. 
Encontro Matrimonial: De 20 a 22 - Fim de Semana para Casais da Região Sul no 
 Seminário de Almada. 

INFORMAÇÃO 

 
 

      Ao dar  0,5% do seu  IRS sem custos acrescidos para si 
 

             estará a ajudar o Centro Paroquial e Acção Social   
    Padre Manuel Gonçalves 

 
               

                                           Obrigado! 

501 120 262 

501 120 262  

CENTRO PAROQUIAL DO MONTIJO 

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA 
 
 

8 de Abril de 2018 
 
 
 
 
 
 

 

"Não temas! Eu sou o Primeiro e o Último. O que vive; conheci a morte, mas eis-Me 

aqui vivo pelos séculos dos séculos". 
 

"O Primeiro", isto é, a fonte de cada ser e a primícia da nova criação: "O Último", o 

fim definitivo da história; "O que vive", a fonte inexaurível da Vida que derrotou a 

morte para sempre.  
 

"Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o Seu amor". 
 

Desejamos dar graças ao Senhor pelo seu amor, que é mais forte do que a morte e do 

que o pecado. Ele revela-se e torna-se actuante como misericórdia na nossa existência 

quotidiana e convida todos os homens a serem, por sua vez, "misericordiosos" como o 

Crucificado.  
 

Não é porventura amar a Deus e amar o próximo e até os "inimigos", seguindo o exem-

plo de Jesus, o programa de vida de cada baptizado e de toda a Igreja? 
 

Com estes sentimentos, celebramos o segundo Domingo de Páscoa, também chama-

do "Domingo da Divina Misericórdia". A elevação às honras dos altares da humilde 

Religiosa, Irmã Faustina significa um dom para a humanidade inteira. De facto, a men-

sagem da qual ela foi portadora constitui a resposta adequada e incisiva que Deus quis 

oferecer às interrogações e às expectativas dos homens deste nosso tempo, marcado 

por grandes tragédias.  
 

Jesus, um dia disse à Irmã Faustina: "A humanidade não encontrará paz, enquanto não 

tiver confiança na misericórdia divina". A Misericórdia divina! Eis o dom pascal que a 

Igreja recebe de Cristo ressuscitado e oferece à humanidade. 
 

O Evangelho, de hoje, ajuda-nos a compreender plenamente o sentido e o valor deste 

dom. A nossa atenção detém-se no gesto do Mestre, que transmite aos discípulos rece-

osos e admirados a missão de serem ministros da Misericórdia divina. Ele mostra as 

mãos e o lado com os sinais da paixão e comunica-lhes: "Assim como o Pai Me envi-

ou, também Eu vos envio a vós". Imediatamente a seguir, "soprou sobre eles e disse-

lhes: recebei o Espírito Santo; àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão per-

doados, àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos".  
 

Jesus confia-lhes o dom de "perdoar os pecados", dom que brota das feridas das suas 

mãos, dos seus pés e sobretudo do seu lado trespassado. Dali sai uma vaga de miseri-

córdia para toda a humanidade. 
 

Revivemos este momento com grande intensidade espiritual. Também hoje o Senhor 

nos mostra as suas chagas gloriosas e o seu coração, fonte ininterrupta de luz e de ver-

dade, de amor e de perdão.          
                            São João Paulo II 


