
 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 

               Oração das Mães…………………..                      15:00 

 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 - 18:00 
 

 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, 20 de Outubro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXIX  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a 

necessidade de orar sempre sem desanimar: «Em certa cidade vivia um 

juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela ci-

dade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra 

o meu adversário’. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas de-

pois disse consigo: ‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os ho-

mens; mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para 

que não venha incomodar-me indefinidamente’». E o Senhor acrescen-

tou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça 

aos seus eleitos, que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar 

muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quan-

do voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?».   



 
 

Mês das Missões e do Rosário: Durante o mês de Outubro, rezamos o Terço 

 do Rosário em Comunidade, na Igreja Matriz às 8:30 - 18:15 e 21:00. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 19 às 8:00 na Igreja Matriz. 

Adolescentes: Sábado, 19 - Primeira formação do projeto Sayes no Seminá

 rio de Almada. 

Carismáticos: Domingo, 20 às 14:30 - Encontro de Oração e Formação. 

Dom José Ornelas: Sexta, 25 - 4º Aniversário de Ordenação Episcopal. Reze-

 mos pelas intenções do Senhor Bispo. 

Catequese: Sábado, 26 - Jornadas Nacionais de Catequese no Paulo VI em 

 Fátima. 

Legião de Maria: Dias 26 e 27 - Peregrinação Nacional a Fátima. 

 
 

Quinta, 31 Out. a Domingo, 3 Novembro - Realiza-se o 136º Curso de Homens. 
 

Quinta, 31 Out. às 21:30 - Celebração Penitencial pelo 136º Curso de Homens 

 na Igreja de Santa Maria no Barreiro. 
 

Domingo, 3 de Novembro às 18:00 - Encerramento do 136º Curso de Homens 

 no Seminário de Almada. 
 

Quinta, 7 de Novembro às 21:30 - Ultreia de Apresentação do 136º Curso de 

 Homens no Auditório do Centro Paroquial do Montijo. 
 

Quinta, 28 Nov. a Domingo, 1 de Dezembro - Realiza-se o 110º Curso de Se-

 nhoras.  
  

Para mais informações contactar o Movimento através do mail: 
 

mccvigarariamontijo@gmail.com 

 
 
 
 

     

   

 
               

             INSCRIÇÕES 
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                     a 

           8 Novembro 
 

 

                 Secretaria Centro Paroquial do Montijo 
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Dia Hora Módulo 

26 Out. 9:30  - 13:00 I e II 

  14:30 - 18:00 III 

3 Nov. 9:30  - 13:00 IV 

  14:30 - 18:00 V 

DA MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO 

PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES  
 

20 de outubro de 2019 
 

Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo 
  

Queridos irmãos e irmãs! 
 

Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionariedade 

no mês de outubro de 2019, para comemorar o centenário da promulgação 

da Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV .  
 

A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa dimen-

são de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração 

de Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina, de que 

verdadeiramente participamos; a caridade, que antegozamos nos sacramen-

tos e no amor fraterno, impele-nos até aos confins da terra.  
 

Uma Igreja em saída até aos extremos confins requer constante e permanente 

conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos 

dão testemunho, mostrando como possível e praticável esta abertura ilimita-

da, esta saída misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua 

lógica intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade! 
 

Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá a fé em Jesus Cristo, ven-

cedor do pecado e da morte, regenera à imagem e semelhança de Deus e 

insere no Corpo de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste sentido, o 

Batismo é verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que 

somos filhos e filhas, sempre e em toda parte: jamais seremos órfãos, estrangei-

ros ou escravos na casa do Pai. 
 

Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de Deus e na maternidade da 

Igreja, porque é inerente ao Batismo o envio expresso por Jesus no mandato 

pascal: como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós, cheios de Espírito 

Santo para a reconciliação do mundo. Este envio incumbe ao cristão, para 

que a ninguém falte o anúncio da sua vocação a filho adotivo, a certeza da 

sua dignidade pessoal e do valor intrínseco de cada vida humana desde a 

conceção até à sua morte natural.  
 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/pt/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/pt.html

