
  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, 22 de Abril de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO IV DA PÁSCOA   
 
 

     

             Ano B 

Jo 10, 11 - 18 

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a 

vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas 

as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o 

lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ove-

lhas. Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ove-

lhas conhecem-Me, do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço 

o Pai; Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas 

que não são deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão a minha voz e 

haverá um só rebanho e um só Pastor. Por isso o Pai Me ama: porque dou 

a minha vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou 

espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar: foi este o man-

damento que recebi de meu Pai». 

 Eu dou a vida pelas minhas ovelhas 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vocações: De 15 a 22 - 55ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas. 
 Domingo, 22 - Domingo do Bom Pastor - Dia Mundial de Oração. 
CPM: Sexta 20 às 21:15 no Centro Paroquial - 3º Turno - 1ª Sessão.   
Cursilhos de Cristandade: De 19 a 22 está a decorrer o Curso 107º de Senhoras.  
 Encerramento na Igreja de S. José em Setúbal. Participam 6 Senhoras da nossa 
 Vigararia do Montijo. Rezemos pelos bons frutos. 
 Quinta 26 - Ultreia de Apresentação no Centro Paroquial do Montijo 
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. 
Crisma: Sábado 21 às 17:30 e Quarta 25 às 21:30 - 10º Ensinamento no Centro. 
 Sábado 28 às 17:30 e Quarta 2 de Maio - 11º Ensinamento no Centro. 
Catequese: Quinta 26 às 21:00 - Reunião de pais para a Primeira Comunhão no Centro. 
Escuteiros: Sábado 28 - Jogos da Primavera na Amora. 

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 DO BOM PASTOR 
22 de abril de 2018 

 

DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  

PARA O 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

 

 «Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor» 
  
Queridos irmãos e irmãs! 
 

Nestes nossos agitados tempos, o mistério da Encarnação lembra-nos que Deus não 
cessa jamais de vir ao nosso encontro: é Deus connosco, acompanha-nos ao longo das 
estradas por vezes poeirentas da nossa vida e, sabendo da nossa pungente nostalgia de 
amor e felicidade, chama-nos à alegria.  
 

Jesus, após ter passado quarenta dias de oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga 
de Nazaré e, aqui, põe-Se à escuta da Palavra, discerne o conteúdo da missão que o 
Pai Lhe confia e anuncia que veio realizá-la «hoje». 
 

Na diversidade e especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escu-
tar, discernir e viver esta Palavra que nos chama do Alto.  
 

Escutar 
 

Deus vem de forma silenciosa e discreta, sem Se impor à nossa liberdade. Assim po-
de acontecer que a sua voz fique sufocada pelas muitas inquietações e solicitações 
que ocupam a nossa mente e o nosso coração. 
Por isso, é preciso preparar-se para uma escuta profunda da sua Palavra e da vida, 
prestar atenção aos próprios detalhes do nosso dia-a-dia, aprender a ler os aconteci-
mentos com os olhos da fé e manter-se aberto às surpresas do Espírito. 
 

Discernir 
 

Na sinagoga de Nazaré, ao ler a passagem do profeta Isaías, Jesus discerne o conteú-
do da missão para a qual foi enviado e apresenta-o aos que esperavam o Messias: «O 
Espírito do Senhor está sobre Mim; porque Me ungiu para anunciar a Boa-Nova aos 
pobres; enviou-Me a proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação da 
vista; a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano favorável da parte do 
Senhor». 
 

De igual modo, cada um de nós só pode descobrir a sua própria vocação através do 
discernimento espiritual, um «processo pelo qual a pessoa, em diálogo com o Senhor 
e na escuta da voz do Espírito, chega a fazer as opções fundamentais, a começar pela 
do seu estado da vida» 
 

Viver 
 

Precisamente «cumpriu-se hoje – afirma Jesus – esta passagem da Escritura que aca-
bais de ouvir».  
A vocação é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E cada um de nós é 
chamado – à vida laical no matrimónio, à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou 
à vida de especial consagração – para se tornar testemunha do Senhor, aqui e agora. 
 

                         Papa Francisco 
  


