
  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, 1 de Julho de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 5, 21 -  43 

Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco 

para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão 
à sua volta, e Ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos 
chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus 
pés e suplicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a 
morrer. Vem impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». 
Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que O aperta-
va de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de 
sangue havia doze anos, que sofrera muito nas mãos de vários 

médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava 
cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-Lhe por 
detrás no manto, dizendo consigo: «Se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei cu-
rada». No mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava 
curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de Si mesmo. Voltou-Se para 
a multidão e perguntou: «Quem tocou nas minhas vestes?». Os discípulos responde-
ram-Lhe: «Vês a multidão que Te aperta e perguntas: ‘Quem Me tocou?’». Mas Jesus 
olhou em volta, para ver quem O tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por 
saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe a verda-
de. Jesus respondeu-lhe: «Minha filha, a tua fé te salvou». Ainda Ele falava, quando 
vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda a 
importunar o Mestre?». Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: 
«Não temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a não 
ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da sinago-
ga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, per-
guntou-lhes: «Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu; 
está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando 
consigo apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no local onde jazia a 
menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talita Kum», que significa: «Menina, Eu te orde-
no: Levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha doze 
anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que 
ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Apostolado da Oração: Domingo, 1 de julho às 8:30 - Hora Santa na Capela do  

 Centro. 

 Sexta, 6 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

 Sábado, 7 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

Catequistas: Terça 3 às 19:00 no Centro Paroquial - Encontro final dos participantes do 

 Curso Geral de Catequese, seguido de jantar convívio. 

Vida Ascendente: Quarta, 4 - Convívio de final de Ano. 

Obra do Bom Pastor: Quinta, 5 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro. 

Baptismos: Sexta, 6 às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial do 

 Montijo. 

Pré Seminário: De 6 a 10 de julho - Encontro de Verão. 

Jovens: De 13 a 15 de Julho no Parque Urbano da Costa da Caparica - “Summer 3Fest” 

 organizado pela Pastoral das Missões. 

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 
 

 

 15:00 - Saída da Procissão Fluvial do Cais dos Vapores rumo à BA6 

16:00 - Saída da Procissão Fluvial da BA6 rumo aos cais das Faluas 

 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. 
 

 

 

             (Neste dia não se celebram as Missas das 9:00 e 19:00 horas) 

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, APÓSTOLO 
 

       29 de junho de 2018 
 
 

       EXORTAÇÃO À SANTIDADE  
 
Dignidade da vida cristã  
 
 

Por isso, de ânimo preparado para servir e vivendo com sobriedade, ponde a vossa 

esperança na dádiva que vos vai ser concedida com a manifestação de Jesus Cristo. 

Como filhos obedientes, não vos conformeis com os antigos desejos do tempo da 

vossa ignorância; mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, 

vós também, em todo o vosso proceder, conforme diz a Escritura: 
 

        Sede santos, porque Eu sou santo. 
 

E, se invocais como Pai aquele que, sem parcialidade, julga cada um consoante as 

suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação; sa-

bendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver herdada dos vossos pais, 

não a preço de bens corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cris-

to, qual cordeiro sem defeito nem mancha, predestinado já antes da criação do 

mundo e manifestado nos últimos tempos por causa de vós; vós, que por meio dele 

tendes a fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que a 

vossa fé e a vossa esperança estejam postas em Deus. 

 
O amor fraterno 
 

Já que purificastes as vossas almas pela obediência à verdade que leva a um since-

ro amor fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros do fundo do coração, como 

quem nasceu de novo, não de uma semente corruptível, mas de um germe incor-

ruptível, a saber, por meio da palavra de Deus, viva e perene.  
 

De facto, todo o mortal é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Se-

ca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 
 

Esta é a palavra que vos foi anunciada como boa-nova. 
 

                                 Da Primeira Carta de Pedro 


