
  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 11:00 e das 18:00 às 19:00 
 

                   Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia)               11:30 
        

     CARTÓRIO (no Centro Paroquial) 

 

                     Quarta-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, 28 de Outubro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 10, 46 - 52 
  

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma 

grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a 

pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré 

que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade de 

mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada 

vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». Jesus parou e disse: 

«Chamai-o». Chamaram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-

te, que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi 

ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?». O cego 

respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te 

salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. 

Vicentinos: Sábado, 27 e Domingo 28 em Fátima realiza-se o Congresso SSVP - 

 Família Vicentina. 

Legião de Maria: Sábado, 27 e Domingo 28 - Peregrinação Nacional a Fátima. 

 Domingo 4 de Novembro, às 15:30 - Reunião de Membros Auxiliares. 

LOC-MTC: Domingo, 28 - Assembleia Diocesana na Igreja Nossa Senhora da 

 Conceição em Setúbal. 

Obra do Bom Pastor: Domingo, 28 - Encontro no Seminário de Almada. 

Escuteiros: Quinta, 1 de Novembro - Investidura de Guias na Igreja Matriz. 

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. Informações no Centro  

        Paroquial.  

Devoção Primeiras Sextas-feiras do Mês: Sexta 2,  às 9:00 na Matriz - Missa se-

 guida de Oração 

Apostolado da Oração: Sexta 2,  às 21:00 - Adoração na Capela do Centro. 

Baptismos: Sexta 2, às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 

Primeiro Sábado do Mês: Sábado 3, às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

Apostolado da Oração: Sábado 3, às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

Catequese: Sábado 3, às 19:00 e Domingo 4, às 11:30 - Festa da Palavra - 4º Cate- 

 cismo. 

INFORMAÇÃO 

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 
 

Quinta-Feira, 1 de Novembro 
 

Missas na Igreja Matriz:  9:00  -  11:30  -   19:00 

DIA DE FIÉIS DEFUNTOS 
 

Sexta-Feira, 2 de Novembro 
 

Missas na Igreja Matriz:  9:00  -  19:00 
 

Cemitério de São Sebastião: 15:00 - Terço do Rosário. 15:30 - Missa. 

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 
 

Quinta-feira, 1 de novembro de 2018 
 
 
 

 
 

Prezados irmãos e irmãs, 
 
A solenidade de Todos os Santos é a “nossa” festa: não porque somos bons, mas 
porque a santidade de Deus tocou a nossa vida. Os santos não são pequenos modelos 
perfeitos, mas pessoas atravessadas por Deus.  
 
Podemos compará-los com os vitrais das igrejas, que fazem entrar a luz em várias 
tonalidades de cor. Os santos são nossos irmãos e irmãs que receberam a luz de Deus 
no seu coração e a transmitiram ao mundo, cada qual segundo a sua “tonalidade”.  
 
Mas todos foram transparentes, lutaram para tirar as manchas e as obscuridades do 
pecado, de modo a fazer passar a luz gentil de Deus. Eis a finalidade da vida: fazer 
passar a luz de Deus; e também o objetivo da nossa vida. 
 
Com efeito, no Evangelho de hoje Jesus dirige-se aos seus, a todos nós, dizendo-nos 
«Bem-aventurados». É a palavra com que começa a sua pregação, que é 
“Evangelho”, boa nova porque é o caminho da felicidade.  
 
Quem está com Jesus é bem-aventurado, feliz. A felicidade não consiste em possuir 
algo, nem em tornar-se alguém, não, a felicidade autêntica consiste em estar com o 
Senhor e viver por amor. Queres crer nisto?  
 
A verdadeira felicidade não consiste em possuir algo, nem em tornar-se alguém; a 
felicidade autêntica consiste em estar com o Senhor e viver por amor. Acreditais 
nisto?  
 
Devemos ir em frente para crer nisto.  
 
Então, os ingredientes para a vida feliz chama-se bem-aventuranças: são bem-
aventurados os simples, os humildes que deixam espaço a Deus, que sabem chorar 
pelo próximo e pelos próprios erros, permanecem mansos, lutam pela justiça, são 
misericordiosos para com todos, preservam a pureza do coração, trabalham sempre 
pela paz e vivem na alegria, não odeiam e até quando sofrem respondem ao mal com 
o bem. 
 
A Mãe de Deus, Rainha dos Santos e Porta do Céu, interceda pelo nosso caminho de 
santidade e pelos nossos queridos que nos precederam e já partiram para a Pátria 
celeste. 
 
 

       Papa Francisco 


