
  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 

     Primeiro Sábado de cada mês….      9:00 

                  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, 24 de Fevereiro de 2019                  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 
 

Ano C 

 Lc 6, 27 - 38 

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, 

dizendo: «Digo-vos a vós que Me escutais: Amai 

os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odei-

am, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por 

aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa 

face, apresenta-lhe também a outra; e a quem te 

levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a to-

do aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como 

quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também. Se amais aqueles 

que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam 

aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agrade-

cimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais 

àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também 

os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. 

Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada 

esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do 

Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordio-

sos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julga-

dos. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. 

Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sa-

cudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada 

também convosco».   



 

INFORMAÇÃO 
Vocações: De 22 a 24 - Retiro Vocacional no Seminário de Almada. 
 

CPM: Sexta-Feira, 22 às 21:15 no Centro Paroquial  - 2º Turno - 4ª Sessão. 

 Sábado, 23 e Domingo, 24 - Encontro Nacional em Fátima. 
 

Adolescentes: Sábado, 23 às 9:00  - Visita ao Museu de São Roque e ao Convento 

 de São Pedro de Alcântara. 
 

Obra do Bom Pastor: Domingo, 24 às 15:00 - Encontro no Seminário de Almada. 

Apostolado da Oração: Sexta, 1 de Março, às 21:00 - Adoração na Capela do 

 Centro Paroquial. 

 Sábado, 2 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo, 3 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

Baptismos: Sexta, 1 às 21:00 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial 

 do Montijo. 

1º Sábado do Mês: Dia 2 às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

Escuteiros: Sábado, 2 - Vigília de Oração no Forte da Raposa - Fonte da Telha 

 Domingo, 3 às 12:00 - Promessas no Forte da Raposa - Fonte da Telha. 

Catequese: Interrupção das Actividades de 2 a 8 de Março. 

 Reinício das Actividades: Sábado, 9 às 17:45 no Centro Paroquial. 

Catequistas: Sábado 2 - Encontro Interdiocesano em Fátima. 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

Tempo da Quaresma 

6 de Março 

Imposição das Cinzas, nas Missas das 9:00 e 21:00  

Neste dia não há Missa das 19:00 

CONVIVIO FRATERNO 
 

1 a 4 de Março 2019 
 

Estás disposto a aceitar um desafio que vai mudar a tua vida?  

O Convívio Fraterno é um encontro, com duração de três dias, que proporciona aos 

jovens um encontro consigo, com Deus e com os outros, num ambiente de alegria e 

de festa. 

- Início: dia 1 de março (sexta-feira), às 21 horas, no Lar de Férias da Casa do  

 Gaiato (Portinho da Arrábida). 

- Encerramento: dia 4 de março (segunda-feira), à noite, na Igreja de Nossa  

 Senhora da Anunciada, em Setúbal. 

 

                CURSILHOS DE CRISTANDADE                             

De 28 a 31 de Março, realiza-se o 135º Curso de Homens. 
 

Informações no Centro Paroquial do Montijo 

ENCONTRO SOBRE A PROTECÇÃO  

DE MENORES NA IGREJA 

21 a 24 de Fevereiro  

 

O Vaticano publicou um ‘guia’ para o inédito encontro de presidentes de 

Conferências Episcopais de todo o mundo, (Portugal está representado com 

a participação do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente) sobre 

os abusos sexuais e a proteção de menos na Igreja, que se está a decorrer en-

tre os dias 21 e 24 de Fevereiro, convocado pelo Papa Francisco. 
 

O documento destaca que “ouvir aqueles que foram abusados sexualmente 

por clérigos e entender a sua dor é o ponto de partida essencial para qualquer 

compromisso”, pelo que que estes testemunhos “são uma parte importante 

do encontro”.  
 

O objetivo desta reunião será identificar as propostas apresentadas durante a 

reunião e as tarefas que devem ser realizadas, para que estas propostas pos-

sam ser colocadas em prática sem demora. 
 

O programa da cimeira inclui momentos de oração, testemunhos de vítimas e 

uma Liturgia Penitencial para “pedir perdão”, segundo Francisco.  
 

A agenda prevê nove intervenções, com relatores dos cinco continentes, se-

guidas por um tempo de perguntas e respostas, além de debates em pequenos 

grupos. 
 

A reunião, com 190 participantes, incluindo 114 presidentes de conferências 

episcopais não vai elaborar um documento final, cabendo a conclusão dos 

trabalhos ao Papa, num discurso pronunciado após a Missa da manhã de do-

mingo, na sala régia do Palácio Apostólico, com transmissão online, à ima-

gem do que acontece com os principais momentos do evento.  
 

                                                                                        Agência Ecclesia 


