
  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 
 

                  Quinta: Adoração do Santíssimo……..    9:30 às 18:00 

                   Confissões: ……... 9:30 às 12:30 e das 18:00 às 19:00 
 

                   Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia)               11:30 
        

     CARTÓRIO (no Centro Paroquial) 

 

                     Quinta-Feira……………………    16:00 às 18:30 
 

                     (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, 7 de Outubro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 10, 2 - 16 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à prova e 

perguntaram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?». Jesus disse-lhes: 

«Que vos ordenou Moisés?». Eles responderam: «Moisés permitiu que se passasse 

um certificado de divórcio, para se repudiar a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por 

causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio da 

criação, ‘Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para 

se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois, 

mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». Em casa, os 

discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: 

«Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primei-

ra. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério». 

Apresentaram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse, mas os discípulos 

afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as 

criancinhas, não as estorveis: dos que são como elas é o reino de Deus. Em verda-

de vos digo: Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará 

nele». E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mês das Missões e do Rosário: Durante este mês de Outubro, rezamos o Terço do  

 Rosário na Igreja Matriz em Comunidade às 8:30 - 18:15 e 21:00. 

9 Primeiras Sextas-Feiras do Mês: Sexta 5, às 9:00 na Matriz - Missa seguida  

 de Oração 

Apostolado da Oração: Sexta 5, às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Adolescentes: Sexta 5, às 21:00 no Auditório do Centro Paroquial - 1º Encontro da  

 Comunidade do Montijo - “Rir é Obrigatório” - Não Faltes! 

Baptismos: Sexta 5, às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 

1º Sábado do Mês: Sábado, 6 às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

Apostolado da Oração: Sábado, 6 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

Apostolado da Oração: Domingo, 7 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial 

Seminário de Almada: Domingo 7 - Abertura oficial. 

Catequese: Domingo, 7 na Missa das 11:30 - Compromisso dos Catequistas. 

Clero: Terça 9 - Reunião da Vigararia 

Cursilhos: Quinta 11 - Ultreia Diocesana na Cova da Piedade. 

CPM: Sábado 13 às 21:15 - 1º Turno - 2ª Sessão no Centro Paroquial do Montijo 

Catequese: Sábado 13 e Domingo 14 - Bênção dos  Oratórios nas Missas das 19:00  

             e 11:30 respectivamente. 

INFORMAÇÃO 

   PROCISSÃO DAS VELAS 
 
 
 

     Sexta-Feira, 12 de Outubro de 2018 
 
 
 

  PERCURSO 
 

 

    21:30 - Início (estacionamento da Escola Pré Primária Bairro do Mouco) 

  - Av. Combatentes da Grande Guerra  

  - Rua Dom Augusto Pereira  Coutinho                     

            - Rua Santos Oliveira  

  - Rua Agostinho Fortes  

  - Rua Almirante Cândido dos Reis  

  - Praça da República 

   22:45 – Igreja Matriz 

JOVENS 

“Pedras vivas na  

construção da Igreja” 
 
 

Neste ano em que toda a Igreja se prepara para cele-
brar um Sínodo centrado na realidade dos jovens que 
dela fazem parte, e em que a Igreja em Portugal de-

clara um ano especial consagrado à missão, a nossa Igreja de Setúbal deseja partilhar de 
ambas as dimensões, dedicando os próximos dois anos à missão dos jovens e entre os 
jovens, a partir da nossa realidade diocesana. 
 

Esta atenção especial à juventude pretende dar continuidade ao percurso do biénio 
consagrado à família e à Igreja como família de famílias.  
 

Por isso, a primeira palavra que desejo dirigir é a cada uma das nossas comunidades e 
aos que as orientam: párocos, diáconos, catequistas e outros responsáveis. 
 

Acolham com alegria e carinho os vossos jovens. Acolham-nos com as suas inquietações 
e rebeldias, as suas ansiedades, sonhos e também incoerências – estão a crescer! – pois é 
assim que fazem os verdadeiros pais e irmãos.  
 

Partilhem com eles a fé e o serviço que vos anima e não deixem de os desafiar a partici-
par, a aprofundar os motivos da própria fé e a partilhá-la com os outros. Não lhes mos-
trem um olhar paternalista, mas de verdadeiros pais, mães, padres, irmãos e irmãs.  
 

Deem-lhes espaço na vida da comunidade, nas suas dinâmicas e serviços, nos grupos de 
direção e de responsabilidade, na liturgia, no serviço aos mais necessitados, na missão 
dirigida aos que estão fora.  
 

É assim que havemos de ser instrumentos do Espírito de Deus para revestir de juventude 
a nossa Igreja e preparar, com os jovens e para os jovens, a Igreja de amanhã. 
 

Mas é sobretudo aos jovens que me dirijo: Sejam pedras vivas na construção da 
Igreja e na edificação do mundo de amanhã! 
 

Como ponto de referência, coordenação e dinamização deste caminho juvenil da nossa 
Igreja, foi criado o Departamento da Juventude da Diocese, presidido pela Coordena-
dora Diocesana Inês Sofia Domingues Costa Baptista, uma equipa de jovens e o Assis-
tente Diocesano, Pe. João Luís Nabais Dias, coadjuvado pelo Pe. João Paulo Gomes 
Duarte.  
 

Que o Senhor, Bom Pastor e Mestre, a todos nos ensine a colocarmo-nos na atitude de 
discípulos, que acolhem a sua voz que nos chama, cada um segundo a sua vocação, a 
responder com generosidade e alegria, para participarmos, como pedras vivas, na edifica-
ção da sua Igreja e na sua missão no mundo. 
                                                                          Excerto da Nota Pastoral 
                                                                          + José Ornelas Carvalho SCJ 
                                                                                      Bispo de Setúbal 
 

         Pode ler a Nota Pastoral no site da Paróquia: paroquiadomontijo.com 
 


