
  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, 2 de Setembro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um 

grupo de fariseus e alguns escribas que tinham 

vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos dis-

cípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, 

isto é, sem as lavar. – Na verdade, os fariseus e 

os judeus em geral não comem sem ter lavado 

cuidadosamente as mãos, conforme a tradição 

dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não 

comem sem antes se terem lavado. E seguem 

muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os 

copos, os jarros e as vasilhas de cobre –. Os fariseus e os escribas pergun-

taram a Jesus: «Porque não seguem os teus discípulos a tradição dos anti-

gos, e comem sem lavar as mãos?». Jesus respondeu-lhes: «Bem profeti-

zou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: ‘Este povo honra

-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. É vão o culto 

que Me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos hu-

manos’. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à 

tradição dos homens». Depois, Jesus chamou de novo a Si a multidão e 

começou a dizer-lhe: «Escutai-Me e procurai compreender. Não há nada 

fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do ho-

mem é que o torna impuro; porque do interior do homem é que saem as 

más intenções: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injus-

tiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos 

estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro». 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Reunião Geral de Peregrinos: Sábado, 1 de Setembro às 17:00 no Centro Paroquial. 

Apostolado da Oração: Sábado, 1 de Setembro às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial 

 Domingo, 2 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

 Sexta, 7 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Baptismos: Sexta, 7 de Setembro às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - Reunião 

 de Preparação de Pais e Padrinhos. 

INFORMAÇÃO 

NATIVIDADE DA VIRGEM MARIA 

Sábado, 8 de Setembro 

  6:00 - Check-in dos Peregrinos junto à Igreja Matriz 

  7:30 - Missa do Envio na Igreja Matriz 
 

Após a celebração, partida dos Peregrinos em direcção a Fátima. 

Rezemos pelos seus bons frutos. Rezemos uns pelo outros. 

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 

TOMADA DE POSSE 
 

PADRE JOÃO ROSA JOSÉ 
 

Domingo, 2 de Setembro de 2018 
 

9:30  - Paróquia de Sarilhos Grandes - São Jorge  
 

   11:30  - Paróquia do Montijo - Divino Espírito Santo 
 
 

Todos somos convidados a participar na Santa Missa e a recebermos com grande 

alegria o Pároco, Padre João Rosa José, no início da sua missão. 

Pedimos à Mãe do Céu que o proteja no seu apostolado e lhe conceda abundantes 

bênçãos no exercício do seu Ministério nas Paróquias de Sarilhos Grandes - São 

Jorge e Montijo - Divino Espírito Santo. 
 

Após a celebração haverá um almoço de confraternização com os paroquianos. 

 

 

 

 
 

Mensagem do Novo Pároco 
 

Caros irmãos da Paróquia do Espírito Santo do Montijo. Saí-me do coração uma 

palavra de amizade e ternura para todos vós. A partir de agora serei o vosso 

“pastor”. Alegro-me com esta nomeação, e apresento-me diante de vós como o 

«humilde servo da vinha do senhor». 

Conto com a vossa colaboração e empenho, para continuar o trabalho até aqui reali-

zado pelos meus antecessores na alegria do anuncio do Evangelho, cuidando desta 

casa comum – a nossa paróquia, com as suas valências e o centro paroquial, sempre 

em união com o nosso bispo e na linha pastoral da diocese e do nosso querido Papa 

Francisco. 

Que São Pedro, padroeiro da Cidade, o Divino Espírito Santo e a ajuda da Virgem 

Maria, nos protejam, e nos abençoem. 

      Com amizade, de todos: 

         Pe. João Rosa 

INFORMAÇÃO 
 

Domingo, 2 de Setembro 
 

Excepcionalmente  neste dia não há Missa às 19:00  


