
  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 – 18:00 
         

                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, 14 de Outubro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 10, 17 - 30 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando 

um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante 

d’Ele e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que hei-de fa-

zer para alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: 

«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão 

Deus. Tu sabes os mandamentos: Não mates; não co-

metas adultério; não roubes; não levantes falso teste-

munho; não cometas fraudes; honra pai e mãe’». O 

homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu 

cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele 

com simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o 

dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». Ou-

vindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque 

era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: «Como 

será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!». Os discípulos 

ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: 

«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um 

camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». 

Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então sal-

var-se?». Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, 

mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível». Pedro começou a dizer-Lhe: 

«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir». Jesus respondeu: «Em verdade 

vos digo: Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos 

ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes 

mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamen-

te com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna». 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

 19:00 e 11:30 respectivamente. 

Missões: De 14 a 21 - Semana das Missões.  

 Domingo, 21 - Dia Mundial das Missões. 

Carismáticos: Domingo, 14 às 14:30 - Encontro de Oração e Formação no  

 Café Cristão em Paivas -Amora. 

Vicentinos: Terça 16 - 15º Aniversário da Conferência Vicentina. 

Cáritas: Quarta, 17 - Dia Internacional de Erradicação da Probreza. 

Schoenstatt: Quinta, 18 às 21:00 - Oração do Grupo na Capela do Centro  

 Paroquial. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado 20, às 8:00 na Igreja Matriz. 

Catequese: Sábado, 20 - Encontro de Catequistas que dão Catequese pela 1ª vez  

 no Seminário de Almada. 

Cursilhos de Cristandade: Quinta 1 de Novembro - Ultreia de Intendência do 134º 

 Cursilho de Homens na Igreja Matriz. 

 De 1 a 4 de Novembro - 134º Cursilho de Homens. Inscrições no Centro  

        Paroquial.  

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 

SEMANA DAS MISSÕES 
[14 a 21 de outubro de 2018] 

 

«Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos» 
 

Queridos jovens, juntamente convosco desejo refletir sobre a missão que Jesus nos confi-
ou. Apesar de me dirigir a vós, pretendo incluir todos os cristãos, que vivem na Igreja a 
aventura da sua existência como filhos de Deus. O que me impele a falar a todos, dialo-
gando convosco, é a certeza de que a fé cristã permanece sempre jovem, quando se abre à 
missão que Cristo nos confia. «A missão revigora a fé»: escrevia São João Paulo II, um 
Papa que tanto amava os jovens e, a eles, muito se dedicou. 
 

O Sínodo que celebraremos em Roma no próximo mês de outubro, mês missionário, dá-
nos oportunidade de entender melhor, à luz da fé, aquilo que o Senhor Jesus vos quer di-
zer a vós, jovens, e, através de vós, às comunidades cristãs. 
 

A vida é uma missão 
 

Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela qual se encontra a viver na 
terra. Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo 
quando é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que prometem futuro e 
impelem a nossa existência para a frente.  
 

Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a vida e atrai. Viver com alegria a pró-
pria responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Conheço bem as luzes e as som-
bras de ser jovem e, se penso na minha juventude e na minha família, recordo a intensida-
de da esperança por um futuro melhor. 
 

 O facto de nos encontrarmos neste mundo sem ser por nossa decisão faz-nos intuir que 
há uma iniciativa que nos antecede e faz existir. Cada um de nós é chamado a refletir so-
bre esta realidade: «Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo». 
 

Anunciamos-vos Jesus Cristo 
 

A Igreja, ao anunciar aquilo que gratuitamente recebeu, pode partilhar convosco, queridos 
jovens, o caminho e a verdade que conduzem ao sentido do viver nesta terra. Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado por nós, oferece-Se à nossa liberdade e desafia-a a procurar, desco-
brir e anunciar este sentido verdadeiro e pleno.  
 

Queridos jovens, não tenhais medo de Cristo e da sua Igreja! Neles, está o tesouro que 
enche a vida de alegria. Digo-vos isto por experiência: graças à fé, encontrei o fundamen-
to dos meus sonhos e a força para os realizar. Vi muitos sofrimentos, muita pobreza desfi-
gurar o rosto de tantos irmãos e irmãs. E todavia, para quem está com Jesus, o mal é um 
desafio a amar cada vez mais.  
 

Muitos homens e mulheres, muitos jovens entregaram-se generosamente, às vezes até ao 
martírio, por amor do Evangelho ao serviço dos irmãos. A partir da cruz de Jesus, apren-
demos a lógica divina da oferta de nós mesmos como anúncio do Evangelho para a vida 
do mundo. Ser inflamados pelo amor de Cristo consome quem arde e faz crescer, ilumina 
e aquece a quem se ama. Na escola dos santos, que nos abrem para os vastos horizontes 
de Deus, convido-vos a perguntar a vós mesmos em cada circunstância: «Que faria Cristo 
no meu lugar?» 
 

Primeira parte da Mensagem do Papa Francisco  
para o Dia Mundial das Missões (21-10-2018) 


