
  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, 15 de Abril de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO III DA PÁSCOA   
 
 

     

             Ano B 

Lc 24, 35 - 48 

Naquele tempo, os discípulos de Ema-

ús contaram o que tinha acontecido no 

caminho e como tinham reconhecido 

Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam 

isto, Jesus apresentou-Se no meio deles 

e disse-lhes: «A paz esteja convosco». 

Espantados e cheios de medo, julgavam 

ver um espírito. Disse-lhes Jesus: 

«Porque estais perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos 

vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo; 

tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que 

Eu tenho». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua 

alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: 

«Tendes aí alguma coisa para comer?». Deram-Lhe uma posta de peixe 

assado, que Ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: 

«Foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco: 

‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na Lei de Moi-

sés, nos Profetas e nos Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento para 

compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que o Mes-

sias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia 

de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a 

todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de 

todas estas coisas». 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Crisma: Sábado 14 às 17:30 e Quarta 18 às 21:30 - 9º Ensinamento no Centro. 

 Sábado 21 às 17:30 e Quarta 25 às 21:30 - 10º Ensinamento no Centro. 

Vocações: De 15 a 22 - 55ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas. 

 Domingo, 22 - Domingo do Bom Pastor - Dia Mundial de Oração. 

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. 

 Quinta 19 às 21:30 - Ultreia Penitencial na Igreja N. S. do Rosário - Barreiro. 

Encontro Matrimonial: De 20 a 22 - Fim de Semana para Casais da Região Sul no 

 Seminário de Almada. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 21 às 8:00 na Igreja Matriz. 

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 

      EXORTAÇÃO APOSTÓLICA 

      GAUDETE ET EXSULTATE 

      DO SANTO PADRE  

      FRANCISCO 

    
    SOBRE A CHAMADA À SANTIDADE 

      NO MUNDO ATUAL 

«ALEGRAI-VOS E EXULTAI» , diz Jesus a quantos são perseguidos ou 

humilhados por causa d’Ele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida 

verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados.  

Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, 

superficial e indecisa.  

Com efeito, a chamada à santidade está patente, de várias maneiras, desde 

as primeiras páginas da Bíblia; a Abraão, o Senhor propô-la nestes termos: 

«anda na minha presença e sê perfeito». 

Não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade, com muitas defini-

ções e distinções que poderiam enriquecer este tema importante ou com 

análises que se poderiam fazer acerca dos meios de santificação.  

O meu objetivo é humilde: fazer ressoar mais uma vez a chamada à santida-

de, procurando encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desafios e 

oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós «para ser santo e 

irrepreensível na sua presença, no amor».     

           Papa Francisco 

Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate” está disponível na Igreja Matriz 


