
  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, 24 de Junho de 2018                   

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM 
 
 
 

NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA 
            Ano B 

Lc 1, 57-66. 80 

Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. 

Os seus vizinhos e parentes souberam  que o Senhor lhe tinha feito tão 

grande benefício e congratularam-se com ela. Oito dias depois, vieram 

circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a 

mãe interveio e disse: «Não, Ele vai chamar-se João». Disseram-lhe: 

«Não há ninguém da tua família que tenha esse nome». Perguntaram en-

tão ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. 

O pai pediu uma tábua e escreveu: «O seu nome é João». Todos ficaram 

admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e 

começou a falar, bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de 

temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes fac-

tos. Quantos os ouviam contar guardavam-nos em seu coração e diziam: 

«Quem virá a ser este menino?». Na verdade, a mão do Senhor estava 

com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se. E foi habitar 

no deserto até ao dia em que se manifestou a Israel. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

       desagravar o Sagrado Coração de Jesus. 

Capela do Senhor dos Aflitos: Sábado, 23 às 11:00 - Bênção das obras realizadas 

 na Capela e da réplica da imagem do Senhor Crucificado. 

Cursilhos: Domingo 24, às 9:30  -  Ultreia Diocesana na Quinta do Álamo. 

Padre João Paulo Duarte : Domingo, 24 às 16:00 - Missa Nova no Sobral da 

 Abelheira - Mafra. 

Legião de Maria: Segunda, 25 - 10º Aniversário do Praesidium “Nossa Senhora a 

 Mãe do Meu Senhor”. 

Clero: Terça 26 - Reunião Plenária no Seminário de Almada. 

Padre Ramiro Ferreira: Quarta 27 - 25º Aniversário da Ordenação Sacerdotal. 

 Missa às 19:30 na Igreja Matriz de Alcochete. 

INFORMAÇÃO 

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 

 

SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO 
 
 
 

 Quinta-feira, 28 de Junho 
 
 

    19:00 - 26º Aniversário de Ordenação do Padre Carlos e Padre Silvério 
 
 
 

 Sexta-feira, 29 de Junho 
 

 
 

 17:00 - Hora prevista da saída da Procissão do cais para a Igreja Matriz. 

 17:30 - Missa Solene na Igreja Matriz. 

 22:00 - Procissão Nocturna a partir da Igreja Matriz. 

 

 ESCUTEIROS 
 
 

Sexta, 22 às 22:00 - Velada de Armas/Vigília de Oração na Igreja Matriz 

        Sábado, 23 - Promessas na Missa das 18:30 na Igreja Matriz 

HORÁRIO DAS MISSAS DURANTE A SEMANA 
 

De 1 de Julho a 15 de Setembro 
 
 

                      Terça e Quinta: ……………………………           9:00 

                    Quarta e Sexta: …….……….………………         19:00 

       As Missas Dominicais mantêm-se: Sábado: ………..         19:00 

                                                             Domingo: 9:00 - 11:30 - 19:00 

S. PEDRO E S. PAULO 
Solenidade 

 

Sexta-feira, 29 de junho 
 

Hoje, Jesus dirige esta pergunta vital a nós, a todos nós e, de modo particular, a 

nós Pastores. É a pergunta decisiva, face à qual não valem respostas de circuns-
tância, porque está em jogo a vida: e a pergunta da vida pede uma resposta de 
vida.  
 

Pois, de pouco serve conhecer os artigos de fé, se não se confessa Jesus como 
Senhor da nossa própria vida. Hoje Ele fixa-nos nos olhos e pergunta: «Quem 
sou Eu para ti?»  
 

Como se dissesse: «Sou ainda Eu o Senhor da tua vida, a direção do teu cora-
ção, a razão da tua esperança, a tua confiança inabalável?»  
 

Com São Pedro, também nós renovamos hoje a nossa opção de vida como discí-
pulos e apóstolos; passamos novamente da primeira à segunda pergunta de Je-
sus, para sermos «seus» não só por palavras, mas com os factos e a vida. 
 

Perguntemo-nos se somos cristãos de parlatório, que conversamos sobre como 
andam as coisas na Igreja e no mundo, ou apóstolos em caminho, que confes-
sam Jesus com a vida, porque O têm no coração.  
 

Quem confessa Jesus, sabe que está obrigado não apenas a dar conselhos, mas a 
dar a vida; sabe que não pode crer de maneira tíbia, mas é chamado a «abrasar» 
por amor; sabe que, na vida, não pode «flutuar» ou reclinar-se no bem-estar, 
mas deve arriscar fazendo-se ao largo, apostando dia-a-dia com o dom de si 
mesmo.  
 

Quem confessa Jesus, faz como Pedro e Paulo: segue-O até ao fim; não até um 
certo ponto, mas até ao fim, e segue-O pelo seu caminho, não pelos nossos ca-
minhos. O seu caminho é o caminho da vida nova, da alegria e da ressurreição, 
o caminho que passa também através da cruz e das perseguições. 
 

 
 

        Papa Francisco 


