
  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, 29 de Abril de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO V DA PÁSCOA   
 
 

     

             Ano B 

Jo 15, 1-8 

 

 
 
 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira 

vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e 

não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fru-

to. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permane-

cei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 

por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não 

permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém 

permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim nada 

podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será lançado fora, como 

o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 

ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem 

em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu 

Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos». 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuteiros: Sábado 28 - Jogos da Primavera na Amora. 
Crisma: Sábado 28 às 17:30 e Quarta 2 de Maio às 21:30 - 11º Ensinamento no Centro. 
 Sábado 5 às 17:30 e Quarta 9 às 21:30 - 12º Ensinamento no Centro. 
Mês de Maio: Mês de Maria - Oração Comunitária do Terço do Rosário na Igreja Ma-
 triz, às 8:30 - 18:15 e 21:00. 
Conferência: Quinta 3 de Maio às 21:00 na Banda Democrática 2 de Janeiro - Montijo- 
 Conferência sobre o tema “Eutanásia” com a presença da Dra. Isabel Galriça 
 Neto, medica e especialista em cuidados paliativos. 
CPM: Sexta 4 de Maio às 21:15 no Centro Paroquial - 3º Turno - 2ª Sessão.   
Apostolado da Oração: Sexta 4 às 21:00 - Adoração Capela do Centro Paroquial. 
 Sábado 5 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 
 Domingo 6 às 8:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
Baptismos: Sexta 4 às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 
Catequese: Domingo 6 - Dia da Mãe e Festa da Avé Maria - 1º Catecismo. 
Convívios Fraternos: Sábado 12 - Visita da Cruz Peregrina à nossa Paróquia. 
Procissão das Velas: Sábado 12 com inicio às 21:00 a partir do estacionamento junto às 
 Piscinas Municipais. 

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 

ALGUMAS CARATERÍSTICAS DA SANTIDADE  

NO MUNDO ATUAL 
 
 
 
 

Suportação, paciência e mansidão 
 

A primeira destas grandes caraterísticas é permanecer centrado, firme em Deus que 

ama e sustenta. A partir desta firmeza interior, é possível aguentar, suportar as contra-

riedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros, as suas infidelida-

des e defeitos: «se Deus está por nós, quem pode estar contra nós?». Nisto está a fonte 

da paz que se expressa nas atitudes dum santo.  
 

Alegria e sentido de humor 
 

Ser santo não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico ou um per-

fil sumido, sem energia. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. 

Sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperan-

ça. Ser cristão é «alegria no Espírito Santo», porque, «do amor de caridade, segue-se 

necessariamente a alegria. Pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. 

Daí que a consequência da caridade seja a alegria».  
 

Ousadia e ardor 
 

Ao mesmo tempo, a santidade é parresia: é ousadia, é impulso evangelizador que dei-

xa uma marca neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso en-

contro, repetindo-nos com serenidade e firmeza: «não temais!». «Eu estarei sempre 

convosco até ao fim dos tempos».  
 

Em comunidade 
 

É muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do 

demónio e do mundo egoísta, se estivermos isolados. A sedução com que nos bombar-

deiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da 

realidade, a clareza interior, e sucumbimos. A santificação é um caminho comunitário, 

que se deve fazer dois a dois.  
 
 

Contra a tendência para o individualismo consumista que acaba por nos isolar na bus-

ca do bem-estar à margem dos outros, o nosso caminho de santificação não pode dei-

xar de nos identificar com aquele desejo de Jesus: «que todos sejam um só, como Tu, 

Pai, estás em Mim e Eu em Ti». 
 

Em oração constante 
 

Lembremos que a santidade é feita de abertura habitual à transcendência, que se ex-

pressa na oração e na adoração. O santo é uma pessoa com espírito orante, que tem 

necessidade de comunicar com Deus. É alguém que não suporta asfixiar-se na ima-

nência fechada deste mundo e, no meio dos seus esforços e serviços, suspira por Deus, 

sai de si erguendo louvores e alarga os seus confins na contemplação do Senhor.  
 
 

 

 

 

DA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA «GAUDETE ET EXSULTATE»  

SANTO PADRE  FRANCISCO 


