
  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 - 21:00 
         

                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, 10 de Junho de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO X DO TEMPO COMUM 
 
 

 

            Ano B 

Mc 3, 20 - 35 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus 

discípulos. E de novo acorreu tanta gente, que eles 

nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os 

parentes de Jesus puseram-se a caminho para O 

deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os escribas 

que tinham descido de Jerusalém diziam: «Está 

possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos 

demónios que Ele expulsa os demónios». Mas Je-

sus chamou-os e começou a falar-lhes em parábo-

las: «Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um 

reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E 

se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. 

Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode 

subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte 

e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá saquear a 

casa. Em verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: 

os pecados e blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar con-

tra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre». 

Referia-Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito impuro». Entre-

tanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, que, ficando fora, O mandaram 

chamar. A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando Lhe disseram: 

«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura». Mas Jesus respon-

deu-lhes: «Quem é minha Mãe e meus irmãos?». E, olhando para aqueles 

que estavam à sua volta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem 

fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Apostolado da Oração: Mês de Junho, é o mês dedicado a conhecer, honrar e  

       desagravar o Sagrado Coração de Jesus. 

Sagrado Coração de Jesus: Sexta 8 - Solenidade - Jornada Mundial de Oração pelos 

 Sacerdotes. Encontro Diocesano do Clero no Cristo Rei. 

Escuteiros: Sexta, 8 no Centro Paroquial do Montijo - Conselho Regional. 

 Sábado, 9 no Sirius Park - Pegões Velhos -  O Agrupamento vai estar reunido 

 em Família - a Família 72 e celebração da Santa Missa em campo. 

Infantários: Sábado, 9 - Festa do Girassol no Centro Paroquial. 

 Sábado, 16 - Festa do Papagaio no Centro Paroquial. 

Cursilhos: Dias 9 e 10 - Mini Cursilho para casais no Seminário de Almada. 

Catequese: Domingo 10 - Almoço de confraternização dos Catequistas. 

Carismáticos: Segunda 11, às 21:00 - Missa no Centro Paroquial do Montijo. 

Santo António de Lisboa: Quarta 13 - Festa - Padroeiro secundário de Portugal.  

 Bênção das Fitas de S. Pedro na Missa das 19:00 na Igreja Matriz. 

Clero: Quinta, 14 - Almoço de Confraternização dos Padres da Vigararia. 

Legião de Maria: Sexta, 15 - Reunião da Cúria do Sagrado Coração de Jesus. 

CPM: Sexta 15, às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 3º Turno - 5ª Sessão. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 16 às 8:00 na Igreja Matriz. 

Ordenação: Domingo, 17 às 16:00 na Sé - Ordenação Sacerdotal do Diácono João 

 Paulo Duarte. 

São Pedro: Sexta, 29 às 17:30 - Missa Solene na Igreja Matriz. 

INFORMAÇÃO 

CAMPO DE FÉRIAS 2018 

 

De 14 a 21 de Julho em Santa Rita - A dos Cunhados 
 

“com Maria, aprender a amar JESUS” 
 

Inscrições de 1 a 15 de Junho no Centro Paroquial do Montijo  

(Limitadas a 45 Adolescentes dos 11 aos 15 anos) 

PEREGRINAÇÃO A PÉ AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

 

 

De 8 a 13 de Setembro 2018 
 

 

 
 

 

        Inscrições de 1 a 30 de junho 
 

   Na Secretaria do Centro Paroquial do Montijo 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 
 

 

8 e 9 de junho 2018 

O mês de Junho é tradicionalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, máxima 

expressão humana do amor divino. Com efeito, precisamente na passada sexta-feira 

celebrámos a solenidade do Coração de Cristo, e esta festa dá a entoação a todo o 

mês. A piedade popular valoriza muito os símbolos, e o Coração de Jesus é o símbolo 

por excelência da misericórdia de Deus; mas não é um símbolo imaginário, é um 

símbolo real, que representa o centro, a fonte da qual brotou a salvação para a huma-

nidade inteira. 
 

Encontramos nos evangelhos diversas referências ao Coração de Jesus. Depois é fun-

damental a narração da morte de Cristo segundo João. De facto, este evangelista tes-

temunha o que viu no Calvário, ou seja, que um soldado, quando Jesus já estava mor-

to, lhe trespassou o lado com uma lança e daquela ferida saíram sangue e água. João 

reconheceu naquele sinal, aparentemente casual, o cumprimento das profecias: do 

Coração de Jesus, Cordeiro imolado na cruz, brota para todos os homens o perdão e a 

vida. 
 

Mas a misericórdia de Jesus não é só um sentimento, aliás, é uma força que dá vida, 

que ressuscita o homem! Diz-nos isto também o Evangelho, no episódio da viúva de 

Naim. Jesus, com os seus discípulos, está precisamente a chegar a Naim, uma aldeia 

da Galileia, precisamente no momento em que está a ser feito um funeral: é levado à 

sepultura um jovem, filho único de uma mulher viúva. O olhar de Jesus fixa imedia-

tamente a mãe que chora. Diz o evangelista Lucas: «Vendo-a, o Senhor compadeceu-

se dela». Este «compadecer-se» é o amor de Deus pelo homem, é a misericórdia, ou 

seja, a atitude de Deus em contacto com a miséria humana, com a nossa indigência, 

com o nosso sofrimento e angústia.  
 

O Senhor olha sempre para nós com misericórdia; não o esqueçamos, olha sempre 

para nós com misericórdia, espera-nos com misericórdia. Não tenhamos medo de nos 

aproximarmos d’Ele! Tem um coração misericordioso! Se lhe mostrarmos as nossas 

feridas interiores, os nossos pecados, Ele perdoar-nos-á sempre. É misericórdia pura! 

Vamos ao encontro de Jesus! 
 

Dirijamo-nos à Virgem Maria: o seu coração imaculado, coração de mãe, partilhou 

ao máximo a «compaixão» de Deus, especialmente da paixão e da morte de Jesus. 

Ajude-nos Maria a ser mansos, humildes e misericordiosos com os nossos irmãos. 
 

                                   Papa Francisco 


