
  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 Março de 2019                  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO III DA QUARESMA 
 

Ano C 

 Lc 13, 1-9  

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que 

Pilatos mandara derramar o sangue de cer-

tos galileus, juntamente com o das vítimas 

que imolavam. Jesus respondeu-lhes: 

«Julgais que, por terem sofrido tal castigo, 

esses galileus eram mais pecadores do que 

todos os outros galileus? Eu digo-vos que 

não. E se não vos arrependerdes, morrereis 

todos do mesmo modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao 

cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os ou-

tros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrepen-

derdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte 

parábola: «Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi pro-

curar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao 

vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os 

encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a ter-

ra?’. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, 

que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha 

a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».   



 

INFORMAÇÃO 
 
 
 

Via Sacra: Todas as Sextas-Feiras às 15:00 na Igreja Matriz, durante a Quaresma. 
Crisma: Sexta, 22 às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - 3º Ensinamento. 
 Sexta, 29 às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - 4º Ensinamento. 
Cáritas: De 22 a 24 - Peditório Público. 
Legião de Maria: Sábado, 24 às 15:30 - Celebração da Ácies em Alcochete. 
Anunciação do Senhor: Segunda, 25 - Solenidade. 
Cursilhos: De 28 a 31, realiza-se o 135º Curso de Homens - Informações no  
 Centro Paroquial do Montijo. 
 Quinta, 28 - Ultreia de Intendência 135º Homens no Afonsoeiro. 
24 horas para o Senhor: Das 9:00 de Sexta-feira, 29 até às 9:00 de Sábado,30 na 
 Igreja Matriz - Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
Equipas de Nossa Senhora: Sábado, 30 e Domingo, 31 - Retiro Anual. 
Catequese: Sábado, 30 às 17:30 - Via Sacra. 
 

PARTILHA DE ALIMENTOS DURANTE A QUARESMA 

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, durante este Tempo da Quaresma, para distribuirmos por quem mais precisa. 
 

Azeite - Óleo - Massa Grossa, Enlatados de Salsichas - Atum - Cereais de Pe-
queno Almoço e Cerelac. 
 

 Os alimentos podem ser entregues no Centro Paroquial do Montijo  

  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 e 1º Ciclo 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 

 

Até 31 de Março de 2019 
 

Verifique se o Centro Paroquial e Acção Social 

Padre Manuel Gonçalves, é a Entidade a quem 

vai consignar o seu IRS/IVA.  
 

Siga os seguintes passos: 
 

 

No site das Finanças, entre no quadro IRS (comunicação de agregado familiar) na 

Entidade a Consignar  - Entregar Comunicação - Pesquise pelo nome da nossa Enti-

dade ou pelo NIF 501 120 262. Verifique se os dados estão correctos e faça 

“Submeter”.                       

   Este gesto não tem qualquer encargo para si! 

DIA NACIONAL CÁRITAS 
24 de Março 2019 

 

 
 

“Juntos numa só família humana”  
 

Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal, na sua mensagem de Quaresma muitas vezes 
nos chama ao encontro e à partilha, várias formas de encontro e de partilha. 
 
Constatamos que há, ainda, tanta gente pobre de afeto, de saúde, de habitação, de 
alimentação, de trabalho, agravado em muitos casos pela distância da família, pelos 
salários baixos, pensões baixas, apenas rica no sofrimento. 
 
Outra dor que atravessa o coração é a situação de migrantes e refugiados, que fazen-
do parte da mesma família humana e habitando a mesma Casa Comum, atravessam 
o Mediterrâneo e outros mares, na esperança tantas vezes falhada, de encontrar paz, 
liberdade e um acolhimento familiar.  
 
Olhando para a realidade que nos rodeia, numa Diocese rica de pessoas e em pesso-
as, com tanto potencial e potencialidades, somos também interpelados.  
 
Esta região assim não se desenvolve, não cria emprego e não combate a pobreza; 
urge, portanto, alertar  para esta realidade e exigir igualdade de condições e respeito 
pela dignidade de todo(a)s.  
 
Enquanto nada disto acontece e porque só com alteração de leis se alterará este qua-
dro, há que fazer alguma coisa pelas pessoas. Assim a Cáritas lança o alerta a todos 
os homens e mulheres de boa vontade, independentemente da sua posição ou condi-
ção social para que se unam e ajudem os mais desfavorecidos, para que não desfale-
çam antes de receber a cana. 
 
O resultado do peditório nacional e neste domingo, o produto dos ofertórios das 
Eucaristias serão utilizados integralmente em favor dos mais pobres.  
 
A todos e a todas agradecemos o contributo, qualquer que seja, monetário ou de 
voluntariado.  
        

 

DÁDIVA DE SANGUE 
 
 

Domingo, 24 de Março, das 9:00 às 13:00. 
 

Centro Paroquial do Montijo 
 

 

Pedimos a ajuda de todos com a oferta de salgados, sumos, fiambre, queijo, 
bolos, etc.,… para os dadores, a entregar no Centro Paroquial 


