
 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. 

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) 

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 

                 DOMINGO ………………….             11:30 
 

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

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

  Folha Dominical  Montijo, 15 de Setembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXIV  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, os publicanos e os pecado-

res aproximavam-se todos de Jesus, para O 

ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmu-

ravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe 

os pecadores e come com eles». Jesus disse-

lhes então a seguinte parábola: «Quem de 

vós, que possua cem ovelhas e tenha perdi-

do uma delas, não deixa as outras noventa e 

nove no deserto, para ir à procura da que 

anda perdida, até a encontrar? Quando a 

encontra, põe-na alegremente aos ombros 

e, ao chegar a casa, chama os amigos e 

vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, por-

que encontrei a minha ovelha perdida’. Eu vos digo: Assim haverá mais ale-

gria no Céu por um só pecador que se arrependa, do que por noventa e no-

ve justos, que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher 

que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpa-

da, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? 

Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comi-

go, porque encontrei a dracma perdida’. Eu vos digo: Assim haverá alegria 

entre os Anjos de Deus por um só pecador que se arrependa». Jesus disse-lhes 

ainda: «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.  

                 continua….. 



  continuação….. 

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 

mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome 

com as alfarrobas 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 mereço ser chamado teu 

filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter 

com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: enchendo-se de compai-

xão, 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. Cha-

mou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. 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, es-

tava perdido e foi reencontrado’».  

 
 

Caríssimos, 

Retomamos  no dia 24 a distribuição de alimentos às famílias que procuram apoio 

alimentar na nossa Paróquia. Neste sentido vimos apelar à generosidade da Co-

munidade na partilha de alimentos para distribuirmos por quem mais precisa. 
 

Azeite - Óleo - Massa Grossa - Enlatados de Salsichas e Atum  

Cereais Pequeno Almoço - Cerelac 
 

 

 

 

Os alimentos podem ser entregues no Centro Paroquial do Montijo. 

 

Horário das Missas durante a Semana: A partir de hoje, Domingo 15, reto-

 mamos o horário habitual das Missas na Igreja Matriz. 
 

Irmãs da Apresentação de Maria: Domingo, 15 - Completam-se 7 anos da  

 presença das Irmãs no Montijo. Bem hajam. 
 

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

Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 21 às 8:00 na Igreja Matriz. 


