
  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, 6 de Maio de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

DOMINGO VI DA PÁSCOA   
 
 

     

             Ano B 

Jo 15, 9-17 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me 

amou, também Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os 

meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como Eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-

vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria 

seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, 

como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida 

pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já 

não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 

mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu 

Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, 

para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quan-

to pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é 

que vos ameis uns aos outros». 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mês de Maio: Mês de Maria - Oração Comunitária do Terço do Rosário na Igreja Ma-

 triz, às 8:30 - 18:15 e 21:00. Rezai o Terço todos os dias! 

Fraternidade Nuno Álvares: Sábado 5 - Encontro de Trabalho dos Núcleos Papa Fran-

 cisco (Montijo), Baixa da Banheira, Santo André e São José (Moita) na Sede 

 Regional. 

Apostolado da Oração: Sábado 5 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo 6 às 8:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Catequese: Domingo 6 - Dia da Mãe e Festa da Avé Maria - 1º Catecismo. 

Dia da Mãe: Domingo 6 - Missa das 11:30 animada pelos Infantários. 

Carismáticos: Segunda 7 às 21:00 - Missa no Centro Paroquial do Montijo. 

Clero: Terça 8 - Reunião da Vigararia 

Convívios Fraternos: Sábado 12 - Visita da Cruz Peregrina à nossa Paróquia. 

Ascensão do Senhor: Domingo 13 - Solenidade - Dia Mundial das Comunicações. 

Pastoral das Famílias: De 13 a 20 de Maio - Semana da Vida - “EUTANÁSIA”…. 

 O que está em jogo? A Vida conta contigo! Conta Connosco... 

CPM: Sexta 18 às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 3º Turno - 3ª Sessão. 
 

INFORMAÇÃO 

CRISMA 
 
 
 

 Sábado, 5 às 17:30 e Quarta, 9 às  21:30 - 12º Ensinamento. 

 Sábado, 12 - Recolecção de preparação no Seminário de Almada 

 Quarta, 16 às 21:30 no Centro Paroquial - Reunião Geral de Crismados 

PROCISSÃO  DAS  VELAS 
 
 
 

Sábado, 12 de Maio, às 21:30 
 
 
 
 
 
 

Percurso 
 

         Início: Estacionamento junto às Piscinas Municipais  

         Rua Cidade Ponta Delgada - Rua Cidade Portalegre   

          Rua Mártires do Tarrafal - Av. Infante D. Henrique  

          Rua das Hortenses - Praça da Brasília - Rua da Brasília  

          Av. dos Pescadores - Praça da Republica  

                               Fim: Igreja Matriz 

 

A CHAMADA À SANTIDADE 
 
14. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Mui-
tas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles 
que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar muito tempo 
à oração. Não é assim.  
 

Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio tes-
temunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.  
 

És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. 
 

Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como 
Cristo fez com a Igreja.  
 

És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu traba-
lho ao serviço dos irmãos.  
 

És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a segui-
rem Jesus.  
 

Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando 
aos teus interesses pessoais. 
 

15. Deixa que a graça do teu Batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa 
que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele, escolhe Deus sem cessar. 
Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santida-
de e, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida.  
 

Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o 
Crucificado e diz-Lhe: «Senhor, sou um miserável! Mas Vós podeis realizar o mila-
gre de me tornar um pouco melhor».  
 

Na Igreja, santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para cres-
cer rumo à santidade. «Como uma noiva que se adorna com as suas joias», o Senhor 
cumulou-a de dons com a Palavra, os Sacramentos, os santuários, a vida das comuni-
dades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Se-
nhor. 
 

16. Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. Por 
exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, co-
meçam a falar e… surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: «Não! Não 
falarei mal de ninguém». Isto é um passo rumo à santidade.  
 

Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e 
ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se 
doutra oferta que santifica.  
 

Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem 
Maria, pega no terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade.  
 

Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar 
carinhosamente com ele. É mais um passo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Da Exortação Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE do Santo Padre Francisco 


