
A adesão a Jesus começa no encontro pessoal com Ele, mas conduz-nos a uma comu-
nidade. A atitude de quaresma deve levar-nos a participar na vida, nas celebrações 
e iniciativas da nossa comunidade, paróquia e diocese; a interrogar-nos onde é que 
fazem falta e podem ser úteis, a nossa presença e as nossas capacidades. Neste ano 
particularmente dedicado aos jovens, cada comunidade é chamada a abrir-se aos mais 
novos, a deixar-se interpelar por eles e a dar-lhes espaço e voz. Por sua vez, é impor-
tante que os jovens se comprometam ativamente (se partilhem) na sua comunidade, 
nas suas celebrações e serviços, na sua programação e nos seus projetos. Precisamos 
uns dos outros e Deus precisa de todos para tornar atraente a sua casa, particularmen-
te para quem anda errante e precisa da proximidade de um irmão ou irmã que os re-
conduza à casa do Pai. 
 

Partilha missionária com quem precisa 
 

Este ano foi também designado pela Conferência Episcopal de Portugal como ano 
missionário. O sair de si e o partilhar-se na comunidade cristã, só se completa com 
o abrir-se ao mundo, fazer parte de uma “Igreja em saída” como diz o papa. Ten-
do encontrado o Pai no deserto, Jesus dirige-se à comunidade da sinagoga da sua ter-
ra. Aí, lê a Escritura para a comunidade anunciando: “O Espírito do Senhor está so-
bre mim, porque me ungiu para anunciar a Boa-Nova aos pobres. Ele enviou-me a 
proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a mandar 
em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor.” (cf. 
Lc 4,14-21). A partir daí, toda a ação de Jesus será realizar este projeto de presença 
salvadora de Deus no meio dos homens. Uma ação destinada a libertar as pessoas de 
todas as opressões, alienações e debilidades, a abrir-lhes horizontes de vida que vão 
para além do viver humano e se encontram com a vida de Deus. 
 

O caminho de Jesus é também a nossa atitude de quaresma: faz-nos abrir os olhos 
ao mundo inteiro, àqueles que estão fora da comunidade, aos que estão abandonados 
e feridos, aos que embarcaram em caminhos de felicidade ilusória que os destrói, aos 
que não conhecem o Evangelho e ficam limitados em si mesmos. Uma forma concre-
ta de tornar real esta atitude poderá ser aproximar-se e ajudar uma pessoa em dificul-
dade, ou ajudar alguém das nossas relações a encontrar ou reencontrar o caminho que 
leva ao conhecimento do Senhor Jesus e do seu Evangelho. 
Como expressão desta atitude quaresmal, criou-se o bom costume de ter um objetivo 
comum da nossa Diocese, como abertura a quem mais precisa através da nossa priva-
ção e jejum. Este ano, a nossa renúncia quaresmal terá, como é hábito, dois objetivos, 
sendo um de solidariedade interna de Setúbal e outro de abertura às necessidades do 
mundo: 
 

Partilha mais próxima: alimentar o Fundo Diocesano de Emergência, que assiste 
as situações especiais de carência. 
 

Partilha universal: Ajudar a Igreja da Venezuela na crise extrema dos pobres que 
a ela recorrem. 
 

Com estas três atitudes de partilha, desejo a todos um caminho de quaresma, guiado 
pelo Espírito do Senhor, partilhado em Igreja e orientado para a missão de anunciar a 
Boa Nova a todos a começar pelos mais necessitados. 

                   + José Ornelas Carvalho 
       Bispo de Setúbal 

  Folha Dominical         Montijo, 10 de Março de 2019                  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO I DA QUARESMA 
 

Ano C 

 Lc 4, 1 - 13 

Naquele tempo, Jesus, cheio do 

Espírito Santo, retirou-Se das mar-

gens do Jordão. Durante quarenta 

dias, esteve no deserto, conduzido 

pelo Espírito, e foi tentado pelo Dia-

bo. Nesses dias não comeu nada e, 

passado esse tempo, sentiu fome. O 

Diabo disse-lhe: «Se és Filho de 

Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: 

«Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O Diabo levou-O a um lugar 

alto e mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra e disse-Lhe: «Eu Te 

darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os 

dou a quem eu quiser. Se Te prostrares diante de mim, tudo será teu». Jesus 

respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás 

culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém, colocou-O sobre o pináculo do 

templo e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque está 

escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito, para que Te guardem’; 

e ainda: ‘Na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pe-

dra’». Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu 

Deus’». Então o Diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se 

da presença de Jesus, até certo tempo.   



 

INFORMAÇÃO 
 

CPM: Sexta, 8 às 21:15 no Centro Paroquial do Montijo - 2º Turno - 5ª Sessão. 
Crisma: Sexta, 8 às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - 1º Ensinamento. 
 Decorrem ainda as inscrições na Secretaria do Centro Paroquial. 
Vicentinos: Sábado, 9 às 9:30 - Retiro Quaresmal no Santuário do Cristo Rei. 
Catequistas: Sábado, 9 às 9:30 - Retiro Quaresmal no Seminário de Almada. 
Catequese: Sábado, 9 às 17:45 - Reinicio da Actividades no Centro Paroquial. 
Carismáticos: Domingo, 10 às 14:30 na Igreja de Santo António - Aires - Palmela, 
 Encontro de Formação e Oração com o Padre Sílvio Couto. 
Clero: Terça, 12 - Reunião da Vigararia. 
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 16 às 8:00 na Igreja Matriz. 
Legião de Maria: Domingo, 17 - Retiro no Seminário de Almada. 
LOC/MTC: Domingo, 17 - Encontro Interdiocesano em Lisboa. 

SEMANA NACIONAL CÁRITAS 

17 a 24 de Março 2019 
 

Sob o lema “Juntos numa só Família Humana”, as Cáritas Diocesanas 

de todo o país vão estar a celebrar a Semana Nacional da Cáritas, de 17 a 

24 de Março. 

PEREGRINAÇÃO DA PRIMAVERA 
Peregrinação a pé ao Santuário da Atalaia 

 

VIGARARIA DO MONTIJO 

Domingo, 17 de Março de 2019   
                                           

Saída da Igreja Matriz às 14:00 

 Adoração e Confissões no Santuário 

  JARDINS DE INFÂNCIA  “GIRASSOL”  E  “PAPAGAIO” 
 De 15 a 31 de Março, estão abertas as Inscrições para a admissão de  

crianças para os Jardins de Infância da Paróquia 
 

               Serviços Administrativos do Centro Paroquial do Montijo.  
    Rua Serpa Pinto nº 60 2870 - 363 Montijo -  21 231 0401 - 916 470 327   

email: secretariacparoquial@gmail.com 

   VIA SACRA 

 

    Igreja Matriz 
 

      Sextas-Feiras às 15:00  

 

 

MENSAGEM DE DOM JOSÉ ORNELAS  

QUARESMA 2019 
 

“Caminho de encontro e partilha solidária” 
 

 

Quaresma, tempo de encontro e de partilha 
 

O tempo de Quaresma que estamos a iniciar propõe-nos um caminho de (re)encontro 
connosco mesmos, com Deus e com as pessoas com as quais partilhamos a existência. 
É um convite a criar atitudes de relacionamento verdadeiras, sãs e solidárias. 
Atitudes concretas e não apenas palavras ou desejos, de modo que a qualidade dos 
nossos relacionamentos possa gerar harmonia, justiça, paz e esperança. 
 

Neste ano em que a nossa Diocese dedica especial atenção aos jovens e se inicia um 
triénio de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022, acolhemos o 
desafio de marcar a nossa Quaresma por atitudes reais de encontro/partilha. “Partilha
(-te)” foi mesmo a palavra-chave que os nossos jovens escolheram para orientar este 
caminho. O compromisso proposto tem três aspetos: a) partilhar/abrir a própria vida 
ao projeto/vocação de Deus; b) partilhar a própria experiência de fé na família/
comunidade; c) partilhar/ anunciar a fé entre aqueles que a não têm. Esta proposta não 
é apenas para os jovens, mas é o que a Quaresma propõe para qualquer etapa da vida, 
para cada um/a de nós. 
 

Partilha/Encontro com Deus 
 

No primeiro domingo da Quaresma, é-nos apresentada a caminhada de Jesus para o 
deserto, impelido pelo Espírito Santo (Lc 4,1-13). Aí é tentado e confrontado com 
outros projetos e caminhos que, parecendo vias de satisfação e sucesso, são apenas 
manifestações do espírito do mal, que destrói, divide e isola. Nesse encontro com o 
Pai, Jesus recusa deixar-se levar por ilusões e sonhos de glória vã, para discernir e 
projetar o seu caminho, a sua missão neste mundo. 
 

Este é o primeiro sentido do caminho quaresmal: o encontro com Deus. Guiados por 
Jesus, somos conduzidos, especialmente neste tempo, à leitura da Palavra de Deus, à 
escuta da voz do seu Espírito no nosso coração, à busca dos seus projetos para a nossa 
vida. Esse encontro será a ocasião para escutar a voz poderosa e carinhosa do Pai do 
céu, para sentir-se filhos e filhas que Ele ama, protege e conduz. Será também ocasião 
para libertar-se de modos de ser que contradizem as opções fundamentais da nossa 
vida e põem em causa o relacionamento com os outros. Atitudes concretas desta bus-
ca do rosto de Deus podem ser, por exemplo, a leitura diária do Evangelho de Lucas, 
que marca o caminho da Igreja durante este ano; o dar tempo à oração pessoal, famili-
ar e paroquial; o recurso ao sacramento da reconciliação. 
 

Partilha de vida e de fé na família/comunidade 
 

Lemos no Evangelho que aqueles que foram escutando a Palavra de Jesus se foram 
reunindo à volta dele, formando uma comunidade de discípulos que foi a semente 
da Igreja.                                                                                                           …/... 


