
  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, 31 de Março de 2019                  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO IV DA QUARESMA 
 

Ano C 

 Lc 15, 1-3. 11 - 32 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos 

de Jesus, para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam 
entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com 
eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha 
dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança 
que me toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, 
o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país 
distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo 
gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a 

passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o man-
dou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarro-
bas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos 
trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me 
embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não me-
reço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. Pôs-se a ca-
minho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de com-
paixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas o pai disse 
aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este 
meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a 
festa. Ora o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da 
casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aqui-
lo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, 
porque ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio 
cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem 
nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com 
os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com 
mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre 
comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque 
este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’».   



 

INFORMAÇÃO 
 
 
 

Via Sacra: Todas as Sextas-Feiras às 15:00 na Igreja Matriz, durante a Quaresma. 

Cursilhos: De 28 a 31, decorre o 135º Curso de Homens - Rezemos pelos bons 

 frutos. 

 Domingo, 31 - Encerramento na Amora - Scalabrini 

 Quinta, 4 de Abril - Ultreia de Apresentação do 135º Homens na Moita. 

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. 

Crisma: Sexta, 29 às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - 4º Ensinamento. 

 Sexta, 5 de Abril no Centro Paroquia do Montijo - 5º Ensinamento. 

Equipas de Nossa Senhora: Sábado, 30 e Domingo, 31 - Retiro Anual. 

Catequese: Sábado, 30 às 17:30 - Via Sacra - Saída do Centro Paroquial do Montijo 

 (Rua Serpa Pinto) - Praça da República - Matriz. 

Clero: Terça, 2 de Abril - Reunião da Vigararia. 

Apostolado da Oração: Sexta, 5 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 

 Sábado, 6 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo, 7 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial 

Baptismos: Sexta, 5 às 21:30 - Preparação de Pais e Padrinhos no Centro Paroquial. 

1º Sábado do Mês: Dia 6, às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

LOC/MTC: Domingo, 7 - Retiro Quaresmal em Setúbal 

Adolescentes: Domingo, 7 - Encontro da Quaresma no Centro Paroquial do Montijo. 

 

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  
 

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! 

                        CENTRO PAROQUIAL DO MONTIJO 
                                           Escola Padre Manuel Gonçalves 
 
 

                                   Continuam Abertas as Inscrições para o 1º Ciclo 
 

 

 

                                            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 

  RECONCILIAÇÃO 
 
 

O Sacramento da Reconciliação é um Sacramento de cura. Quando me confesso é 
para me curar, para curar a minha alma, o meu coração e algo de mal que cometi.  
 

O Sacramento da Reconciliação brota directamente do mistério pascal. Na noite de 
Páscoa o Senhor apareceu aos discípulos, fechados no cenáculo e, depois de lhes 
dirigir a saudação: «A paz esteja convosco!», soprou sobre eles e disse: «Recebei o 
Espírito Santo! A quantos perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados». 
  

O perdão não é fruto dos nossos esforços, mas uma dádiva, um dom do Espírito 
Santo. 
 

Com efeito, a comunidade cristã é o lugar onde o Espírito se torna presente, que re-
nova os corações no amor de Deus, fazendo de todos os irmãos um só em Cristo 
Jesus.  
 

Eis, então, por que motivo não é suficiente pedir perdão ao Senhor na nossa mente e 
no nosso coração, mas é necessário confessar humilde e confiadamente os nossos 
pecados ao ministro da Igreja.  
 

O sacerdote não representa apenas Deus, mas toda a comunidade, que se reconhece 
na fragilidade de cada um dos seus membros, que ouve comovida o seu arrependi-
mento, que se reconcilia com eles, os anima e acompanha ao longo do caminho de 
conversão e de amadurecimento humano e cristão.  
 

Podemos dizer: eu só me confesso com Deus. Sim, podes dizer a Deus «perdoa-
me», e confessar os teus pecados, mas os nossos pecados são cometidos também 
contra os irmãos, contra a Igreja.  
 

Por isso, é necessário pedir perdão à Igreja, aos irmãos, na pessoa do sacerdote. 
«Mas padre, eu tenho vergonha...». Até a vergonha é boa, é saudável sentir um pou-
co de vergonha, porque envergonhar-se é bom.  
 

A vergonha faz bem, porque nos torna mais humildes, e o sacerdote recebe com 
amor e com ternura esta confissão e, em nome de Deus, perdoa.  
 

Até do ponto de vista humano, para desabafar, é bom falar com o irmão e dizer ao 
sacerdote estas coisas, que pesam muito no nosso coração. E assim sentimos que 
desabafamos diante de Deus, com a Igreja e com o irmão. 
  

Não tenhais medo da Confissão!  
 

Quando nos confessarmos, sentimos tudo isto, também a vergonha, mas depois 
quando termina a Confissão sentimo-nos livres, grandes, bons, perdoados, puros e 
felizes.  
 

Esta é a beleza da Confissão!                                                                  Papa Francisco             


