
 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, 6 de Outubro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXVII  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa fé». 

O Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a 

esta amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-

vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá 

quando ele voltar do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe 

dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu 

tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu’?. Terá de agrade-

cer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando 

tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos inúteis servos: fi-

zemos o que devíamos fazer’.   



 
 
 

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. 
 

Apostolado da Oração: Sábado, 5 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo, 6 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro Paroquial. 
 

Primeiro Sábado do Mês: Sábado, 5 às 9:00 - Missa na Igreja Matriz. 

Seminário de Almada: Segunda, 7 - Abertura Oficial. 
 

Catequese: Sábado ,12 e Domingo, 13 - Bênção dos Oratórios. 

 Domingo, 13 na Missa das 11:30 - Compromisso dos Catequistas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

          Sábado, 12 de Outubro de 2019 
 

   Este ano queremos participar em Comunidade na                 

   Procissão das Velas em Honra de Nossa Senhora     

   seguida da Santa Eucaristia no Santuário de Fátima. 
 

 

                   PROGRAMA 
 

  15:00 - Saída do Autocarro junto ao Tribunal do Montijo 

 em direcção ao Santuário de Fátima.    
 

  00:00 - (meia noite) - Saída de Fátima de regresso ao 

 Montijo. 
 

 

  Estão a decorrer as inscrições na Secretaria do Centro  

         Paroquial até ao dia 10 de Outubro.          

 
 

 

Caríssimos, 
 

Vimos apelar à generosidade na nossa Comunidade na partilha de alimentos para 

distribuirmos pelas famílias que procuram apoio alimentar na nossa Paróquia. Esta-

mos necessitados dos seguintes alimentos; 
 

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

Cereais Pequeno Almoço - Cerelac 
 

 

 

 

Os alimentos podem ser entregues no Centro Paroquial do Montijo. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 

2019 2020 

EXCERTOS DA CARTA APOSTÓLICA SOB FORMA DE MOTU PROPRIO 

APERUIT ILLIS 

DO SANTO PADRE 
FRANCISCO 

PELA QUAL SE INSTITUI O DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 

«ABRIU-LHES o entendimento para compreenderem as Escrituras». 
 

 

Trata-se de um dos últimos gestos realizados pelo Senhor ressuscitado, antes da 

sua Ascensão. Encontrando-se os discípulos reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o 

pão com eles e abre-lhes o entendimento à compreensão das sagradas Escritu-

ras. Revela àqueles homens, temerosos e desiludidos, o sentido do mistério pas-

cal, ou seja, que Ele, segundo os desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e 

ressuscitar dos mortos para oferecer a conversão e o perdão dos pecados; e pro-

mete o Espírito Santo que lhes dará a força para serem testemunhas deste misté-

rio de salvação. 
 

A relação entre o Ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada Escritura 

é extremamente vital para a nossa identidade. Sem o Senhor que nos introduz na 

Sagrada Escritura, é impossível compreendê-la em profundidade; mas é verdade 

também o contrário, ou seja, que, sem a Sagrada Escritura, permanecem indeci-

fráveis os acontecimentos da missão de Jesus e da sua Igreja no mundo. Como 

justamente escreve S. Jerónimo, «a ignorância das Escrituras é ignorância de Cris-

to». 
 

A propósito, voltam à mente os ensinamentos de Santo Efrém: «Quem poderá 

compreender, Senhor, toda a riqueza duma só das tuas palavras? Como o se-

dento que bebe da fonte, muito mais é o que perdemos do que o que tomamos. 

A tua palavra apresenta muitos aspetos diversos, como diversas são as perspeti-

vas daqueles que a estudam. O Senhor pintou a sua palavra com muitas belezas, 

para que aqueles que a perscrutam possam contemplar aquilo que preferirem. 

Escondeu na sua palavra todos os tesouros, para que cada um de nós se enri-

queça em qualquer dos pontos que medita». 
 

Assim, com esta Carta, pretendo dar resposta a muitos pedidos que me chega-

ram da parte do povo de Deus no sentido de se poder celebrar o Domingo da 

Palavra de Deus em toda a Igreja e com unidade de intenções.  
 

Portanto estabeleço que o III Domingo do Tempo Comum seja dedicado à cele-

bração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Este Domingo da Palavra de 

Deus colocar-se-á, assim, num momento propício daquele período do ano em 

que somos convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade 

dos cristãos. Não se trata de mera coincidência temporal: a celebração 

do Domingo da Palavra de Deus expressa uma valência ecuménica, porque a 

Sagrada Escritura indica, a quantos se colocam à sua escuta, o caminho a seguir 

para se chegar a uma unidade autêntica e sólida.  


