
 Montijo - Igreja Matriz 
 

 MISSA DOMINICAL 

 Sábado (Vespertina) ……………………                                   19:00 

 DOMINGO ………………………………...         9:00  - 11:30  -  19:00 
 

 MISSAS FERIAIS 

 Terça a Sexta ……………………………..          9:00         -        19:00 

 Primeiro Sábado do Mês  ..……………..         9:00 

 Quinta (Adoração do Santíssimo) ……         9:30        às       18:00 

 Confissões ……………………….     9:30   às  11:00 e 18:00  às 19:00 

 Segunda-Feira (Igreja da Misericórdia).                   11:30 
 

 CARTÓRIO - Centro Paroquial do Montijo 

 Marcação de Casamentos e Baptizados 

 Quarta-Feira ……………………………….                   16:00  às 18:30 
 

 

 

 

wwwmfacebook.com/paroquiadomontijodivinoespiritosanto 

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo 

http://www.paroquiadomontijo.com 

Sarilhos Grandes 
 

  DOMINGO ………………………………………           10:00 
 

 

  Semana ( Quarta e Sexta-Feira ) …………..           18:00 
 

CARTÓRIO - Sexta-Feira a partir das 18:30 

Nossa Senhora da Conceição 
 

 AFONSOEIRO (Matriz)   Quarta e Sexta-Feira ……. 18:30 

                                             Sábado (Vespertina)…….     19:00 

          DOMINGO ………….……...            10:00 
 

 AREIAS (Pastorinhos)     Terça e Quinta-Feira ……..             18:30 

                 Sábado (Vespertina) …….             17:30 

                 DOMINGO ………………….             11:00 

             CARTÓRIO - Afonsoeiro (Matriz)    Sexta-feira das 19:30 às 20:30 
 

                              Areias (Pastorinhos)     Quinta-feira das 19:30 às 20:30 

Santuário de Nossa Senhora da Atalaia 
 

 DOMINGO …………………………………….                 11:00 - 21:00 
 

 Semana ( Segunda a Sexta-Feira )..  8:00 

    ( Sábado) ………………….. 9:00 

    ( Sábado - Alto Estanqueiro) …..                            16:30 
 

CARTÓRIO - Quinta-Feira das 15:30 às 18:00 (outros horários com marcação prévia) 

  Folha Dominical    Montijo, 16 de Junho de 2019                  

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

  SANTÍSSIMA TRINDADE  
SOLENIDADE   

 

Ano C 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda mui-

tas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. 

Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade 

plena; porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 

ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele Me glorificará, por-

que receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai 

tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-

lo anunciará».   



 

 

 

 

 

Confissões: Para as Crianças e Pais da Profissão de Fé e Primeira Comunhão. 

 Sexta14, às 21:00 no Centro Paroquial do Montijo.  

 Sábado 15, das 10:00 às 12:00 e às 15:00 na Igreja Matriz. 
 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 15 às 8:00 na Igreja Matriz.  

Catequese: Sábado 15, na Missa Vespertina da Santíssima Trindade, às 19:00 - As 

 crianças do 5º Catecismo receberão o Credo. 

 Domingo16, da Santíssima Trindade na Missa das 11:30 - Profissão de Fé 

 das Crianças da nossa Catequese. 
 

Adolescentes: Sábado, 15 às 20:00 - Encerramento da Catequese. 
 

Cáritas: De 16 a 23 - Semana Mundial “Partilhar a Viagem”. 
 

Legião de Maria: Domingo, 16 às 15:30 - Reunião de Membros Auxiliares no 

 Centro Paroquial do Montijo. 
 

Schoenstatt: Terça, 18 às 21:00 -  Oração do Grupo na Capela do Centro. 

 
      

      PROGRAMA 
 

 

            Sexta, 21 de junho 
          19:15 - Recepção da Nossa Senhora do Avieiros  

                        e do Tejo no Cais das Faluas. 
 

 

 

 

         Sábado, 22 de junho 

          12:00 - Missa na Igreja Matriz. 

          16:00 - Saída da Nossa Senhora do Cais das Faluas com destino a Moita. 

 

 

 

Sexta 21, às 21:30 na Igreja Matriz - Velada de Armas / Vigília de Oração. 
 

 

Sábado 22, às 19:00 na Igreja Matriz - Promessas  

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 20 de Junho de 2019 
 

 

 

IGREJA MATRIZ 
 

 

Na Missa das 11:30 - PRIMEIRA COMUNHÃO das crianças da nossa Catequese. 
 
 
 

 
 

SÉ DE SETÚBAL 
 

 

17:00 - PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS. 
 

               Após as vésperas, realiza-se a solene Procissão do Corpo  

                            de Deus, saindo da Sé de Setúbal até à Igreja de São Julião. 

 
 

 
SOLENIDADE 

 

20 de Junho de 2019 
 

Porque foi escolhida uma quinta-feira para a solenidade do Corpus Domini?  
 

A resposta é fácil. Esta solenidade refere-se ao Mistério historicamente ligado a tal 

dia, à Quinta-feira Santa. E aquele dia é, no sentido estritíssimo da palavra, a festa 

eucarística da Igreja.  

 

Na Quinta-feira Santa cumpriram-se as palavras que uma vez Jesus pronunciou na 

Sinagoga de Cafarnaúm; ao ouvi-las, «muitos dos Seus discípulos retiraram-se e já 

não andavam com Ele», ao passo que os Apóstolos responderam por boca de Pe-

dro: «Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna».  

 

A Eucaristia encerra em si o cumprimento destas palavras. Nela a vida eterna tem o 

seu penhor e o seu início. «Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a 

vida eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia». Isto vale já para o mesmo Cristo, que 

inicia o Seu tríduo pascal na Quinta-feira Santa com a Última Ceia, é condenado à 

morte e crucificado na Sexta-feira Santa, e ressuscitará ao terceiro dia. A Eucaristia 

é o sacramento desta morte e desta ressurreição. 

 

Nela o Corpo de Cristo torna-se verdadeiramente o Alimento; e o Sangue, a Bebida 

para a vida eterna, para a ressurreição. De facto, aquele que come este Corpo 

eucarístico do Senhor e bebe na Eucaristia o Sangue por Ele derramado para a 

redenção do mundo, chega àquela comunhão com Cristo, da qual o Senhor mes-

mo disse: «Permanece em Mim e Eu nele». E o homem, permanecendo em Cristo, 

no Filho que vive no Pai, vive mediante Ele, daquela vida que forma a união do 

Filho com o Pai no Espírito Santo: vive a vida divina. 
 

Nós celebramos portanto a solenidade do Corpo e do Sangue de Cristo na quinta-

feira depois da Santíssima Trindade, para colocar em evidência precisamente 

aquela Vida que nos dá a Eucaristia.  

 

Este é o dia em que não só recebemos a Hóstia da vida eterna, mas também cami-

nhamos com o olhar fixo na Hóstia eucarística, todos juntos na procissão, que é sím-

bolo da nossa peregrinação com Cristo na vida terrena. 

 

Caminhamos pelas praças e pelas ruas das nossas cidades — por estas nossas ruas 

pelas quais se desenrola normalmente a nossa peregrinação. Lá aonde — vivendo, 

trabalhando e apresentando-nos — nós O levamos no escondimento dos nossos 

corações, lá mesmo queremos levá-l'O em procissão e mostrá-lo a todos, para que 

saibam que, graças ao Corpo do Senhor, todos têm ou podem ter em si a vida.  

E para que respeitem esta nova vida que está no homem. 
 

     Igreja santa, louva o teu Senhor! Ámen.                                      

             São João Paulo II 


