
 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, 22 de Setembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXV  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-

pulos: «Um homem rico tinha um administra-

dor, que foi denunciado por andar a des-

perdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e 

disse-lhe: ‘Que é isto que ouço dizer de ti? 

Presta contas da tua administração, por-

que já não podes continuar a administrar’. 

O administrador disse consigo: ‘Que hei-de 

fazer, agora que o meu senhor me vai tirar 

a administração? Para cavar não tenho 

força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei-de fazer, para que, ao 

ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa’. Mandou 

chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: ‘Quanto 

deves ao meu senhor?’. Ele respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O administra-

dor disse-lhe: ‘Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta’. A 

seguir disse a outro: ‘E tu quanto deves?’. Ele respondeu: ‘Cem medidas de 

trigo’. Disse-lhe o administrador: ‘Toma a tua conta e escreve oitenta’. E o se-

nhor elogiou o administrador desonesto, por ter procedido com esperteza. De 

facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz, no trato 

com os seus semelhantes. Ora Eu digo-vos: Arranjai amigos com o vil dinheiro, 

para que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. 

Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto 

nas coisas pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que 

se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes 

fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode 

servir a dois senhores, porque, ou não gosta de um deles e estima o outro, ou 

se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro».   



 

 
 

D. Manuel Martins:  Terça, 24 - Segundo Aniversário da morte do primeiro Bispo de  

 Setúbal. 
 

Vicentinos: Sexta, 27 - S. Vicente de Paulo, Presbítero. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  Padre José Manuel de Morais Salgueiro Teixeira de Abreu 
 

  22 de setembro 
 

  10:00 - Paróquia de São Simão (Azeitão). 

  11:30 - Paróquia de São Lourenço (Azeitão). 

 
 Padre Carlos Filipe Ramos da Silva 
 

 22 de setembro 
 

 17:00 - Santuário de Cristo Rei. 

 

 
 

 Padre Luís Miguel Matos Ferreira e  
 

 Padre David Tiago da Conceição Caldas 

 

 28 de setembro 
 

 19:00 - Paróquia de São Paulo - Setúbal 

 

  Comunidade de religiosos Dehonianos: Padre       

  Agostinho Basílio Teixeira Mendes e  

  Padre Nuno Paulo Isidoro Pacheco  
 

  29 de setembro  

  9:30 - Paróquia de Alhos Vedros. 

 
 

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. 

Dias  23, 24, 25, 26 e 27 Setembro das 17:00 às 19:00 

INÍCIO 
 
 

 

Sábado, 28 Setembro às 17:45 
     

 Domingo, 29 Setembro  às 10:15 
 

Centro Paroquial do Montijo 
Rua Serpa Pinto, nº 60 

2019 2020 

 

  Sábados às 17:45 
 

      

         Domingos às 10:15 
 

                       

                  Centro Paroquial  
                 do Montijo 

 
 


