
  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, 4 de Novembro de 2018                   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM 
 
 
 

            Ano B 

Mc 12, 28b - 34 

Naquele tempo, aproximou-se de Je-

sus um escriba e perguntou-Lhe: 

«Qual é o primeiro de todos os manda-

mentos?» Jesus respondeu: «O primei-

ro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor 

nosso Deus é o único Senhor. Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu co-

ração, com toda a tua alma, 

com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’. O segundo é es-

te: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Não há nenhum mandamen-

to maior que estes». Disse-Lhe o escriba: «Muito bem, Mestre! Tens razão 

quando dizes: Deus é único e não há outro além d’Ele. Amá-l’O com todo 

o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo 

como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios». Ao 

ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás 

longe do reino de Deus». E ninguém mais se atrevia a interrogá-I’O.  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cursilhos de Cristandade: De 1 a 4 de Novembro - 134º Cursilho de Homens.  

 Informações no Centro Paroquial. Encerramento na Igreja de Santo André, 

 seguido de Convívio no Centro Paroquial do Montijo. 

 Quinta 8 - Ultreia de Apresentação 134º Homens no Barreiro. 

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. 

Apostolado da Oração: Domingo 4, às 8:30 - Adoração na Capela do Centro. 

Legião de Maria: Domingo 4 de Novembro, às 15:30 - Reunião de Membros Auxi-

 liares. 

Escuteiros: Terça, 6 - Celebração de São Nuno de Santa Maria pelos Dirigentes. 

INFORMAÇÃO 

ADOLESCENTES 
 

Dias 10 e 11 de Novembro de 2018 
 

“Jovens: O Futuro na Construção da Igreja” 

ENCONTRO DE SÃO MARTINHO 
 

Casa do Gaiato (antigas oficinas) - Setúbal 

 

ABERTO A TODOS OS ADOLESCENTES  

ENTRE OS 12 E 16 ANOS 

                   SÃO MARTINHO 
  

               Sábado, 10 de Novembro de 2018 
+ 

                  ESCUTEIROS 
 

Inscrições até 7 de Novembro através do link na  

página de  Facebook CNE - Agrupamento 72 Montijo,  
 

ou por email: geral72@escutismo.pt 
 

O Rally termina às 13:00 na Praça da  

República, com Magusto. 

SÃO NUNO DE SANTA MARIA 
 

6 de Novembro 
 

São Nuno de Santa Maria, herói nacional, homem corajoso, 
austero, coerente, amigo da Pátria e dos pobres - um ho-
mem santo. 
 

A sua coragem heróica em defender a identidade nacional, 
o seu desprendimento dos bens e amor aos mais necessita-
dos brotavam, como água da fonte, do amor a Cristo e à 
Igreja. Para o povo de Deus é um modelo de santidade e 
intercessor junto de Deus, a quem se pode recorrer nas tri-
bulações e alegrias da vida. 
 

Conscientes de que todos os santos são filhos do seu tempo e devem ser vistos e 
interpretados com os critérios próprios da sua época, desejamos propor alguns 
valores evangélicos que pautaram a sua vida e nos parecem de maior relevância e 
actualidade. 
 

Os ideais da Cavalaria, nos quais se formou São Nuno, podem agrupar-se em três 
arcos de acção: 
 

 -  No plano militar, sobressaem a coragem, a lealdade e a generosidade. 
 

 -   No campo religioso, evidenciam-se a fidelidade à Igreja, a obediência               
                e a castidade. 
 

             -  A nível social, propõem-se a cortesia, a humildade e a beneficência. 
 

Fazia também parte dos ideais da Cavalaria a protecção das viúvas e dos órfãos, 
assim como o auxílio aos pobres. 
 

Em São Nuno, estes ideais tornaram-se virtudes intensamente vividas, tanto no 
tempo das lides guerreiras como principalmente quando se desprendeu de tudo e 
professou na Ordem do Carmo. 
 

Como porteiro e esmoler da comunidade, acolhia os pobres de Lisboa, que bati-
am às portas do convento e atendia-os com grande humildade e generosidade. 
Diz-se que teve aqui origem a «sopa dos pobres». 
 

Levado pela sua invulgar humildade, iluminada pela fé, desprendeu-se de todos 
os seus bens – que eram muitos, pois o Rei o tinha recompensado com numero-
sas comendas – e repartiu-os por instituições religiosas e sociais em benefício 
dos necessitados. 
 

Desejoso de seguir radicalmente a Jesus Cristo, optou por uma vida simples e 
pobre no Convento do Carmo e disponibilizou-se totalmente para acolher e ser-
vir os mais desfavorecidos. 
 

Esta foi a última batalha da sua vida. 


