
  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, 2 de Dezembro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 DOMINGO I DO ADVENTO 
 

        Ano C 

Lc 21, 25-28. 34-36 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua 

e nas estrelas e, na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a 

agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai su-

ceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o 

Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas 

coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa 

libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos 

corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupa-

ções da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, 

pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai 

em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e 

comparecer diante do Filho do homem».  

«Vigiai  

   e orai » 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Primeiro Sábado do Mês: 1 de Dezembro às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

Apostolado da Oração: Sábado 1, 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. 

Banco Alimentar: Sábado,1 e Domingo, 2 de Dezembro - Recolha de alimentos. 

Carismáticos: Sábado, 1 de Dezembro às 21:30 - Encontro de Grupos RCC na Igre-

 ja de S. José em Setúbal. 

Advento: Domingo, 2 de Dezembro - Início do Ano Litúrgico - Ano C em que se-

 guiremos o Evangelho de S. Lucas.  

Clero: Terça, 4  - Recolecção de Advento na Casa de Santa Rafaela em Palmela. 

INFORMAÇÃO 

PARTILHA DE ALIMENTOS 
 

 

Caríssimos, 
 

Infelizmente, tem vindo a aumentar o número de famílias que procuram Apoio Ali-
mentar no Sócio Caritativo do Centro Paroquial. 
 

Neste sentido, vimos apelar, à generosidade da Comunidade na partilha de alimen-
tos, para distribuirmos por quem mais precisa. 

 

Neste momento estamos necessitados de: 
 

Leite - Óleo - Azeite - Enlatados de Salsichas - Enlatados de Atum, Cereais de 
Pequeno Almoço - Massas Grossas.  
 

Quem puder acrescentar uma posta de Bacalhau, damos Graças ao Senhor pela 
vossa Caridade. 
 

Os alimentos podem ser entregues no Centro Paroquial do Montijo  

até ao dia 18 de Dezembro 

                                                                                                   Bem hajam 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
 

Sábado, 8 de Dezembro 
 

MISSAS NA IGREJA MATRIZ 
 

9:00   -    11:30   -    19:00 

CURSILHOS DE CRISTANDADE 
 

O Cursilho de Cristandade 108º de Senhoras foi adiado para  
 

24 a 27 de Janeiro de 2019  
 

Informações no Centro Paroquial do Montijo 

 

    ADVENTO 

Começamos hoje, primeiro Domingo do Advento, um novo ano litúrgico, ou seja, 

um novo caminho do Povo de Deus com Jesus Cristo, nosso Pastor, que nos guia 

na história rumo ao cumprimento do Reino de Deus.  
 

Por isso este dia tem um fascínio especial, faz-nos ter um sentimento profundo do 

significado da história. Redescobrimos a beleza de estar todos a caminho:  

 .   a Igreja, com a sua vocação e missão,  

 .   a humanidade inteira,  

 .    os povos,  

 .    a civilização,  

 .    as culturas,  

 .    todos a caminho através das veredas do tempo. 
 

Este caminho nunca está concluído.  
 

Como na vida de cada um de nós há sempre necessidade de voltar a partir, de se 

erguer, de reencontrar o sentido da meta da próxima existência, assim para a gran-

de família humana é necessário renovar sempre o horizonte comum para o qual 

estamos encaminhados. O horizonte da esperança!  Este é o horizonte para per-

correr um bom caminho.  
 

O tempo do Advento, que hoje começamos de novo, restitui-nos o horizonte da 

esperança: 

 .   uma esperança que não desilude porque está fundada na Palavra de     

        Deus.  

 .   uma esperança que não decepciona, simplesmente porque o Senhor      

      nunca desilude! Ele é fiel! Ele não desilude!  
 

O modelo desta atitude espiritual, deste modo de ser e de caminhar na vida, é a 

Virgem Maria. Uma simples jovem de aldeia, que tem no coração toda a esperança 

de Deus!  
 

No seu seio, a esperança de Deus assumiu a carne, fez-se homem, fez-se história: 

 .     Jesus Cristo.  
 

O seu Magnificat é o cântico do Povo de Deus a caminho, e de todos os homens e 

mulheres que esperam em Deus, no poder da sua misericórdia. Deixemo-nos guiar 

por ela, que é mãe, é mãe e sabe guiar-nos. Deixemo-nos orientar por Ela neste 

tempo de espera e de vigilância laboriosa.                  

          PAPA FRANCISCO 


