
 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 

 Terço dos Homens  -  Primeira Sexta-feira do mês….            21:30 
 

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

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

  Folha Dominical  Montijo, 3 de Novembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXXI  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cida-

de. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publi-

canos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia 

vê-l’O, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e 

subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando 

Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce de-

pressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu rapidamente e 

recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: 

«Foi hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou

-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus 

bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes 

mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque 

Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio 

procurar e salvar o que estava perdido».  



 

Novembro: Mês da Comunhão dos Santos: Durante este mês rezemos pelas  

 Almas do Purgatório. 

Terço dos Homens: Na primeira sexta-feira de cada mês, com início a 1 de No-

 vembro, às 21:30 na Igreja dos Pastorinhos. 

Apostolado da Oração: Domingo, 3 às 8:30 - Adoração na Capela do Centro. 
 

Cursilhos de Cristandade: 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 Cur-

 so de Senhoras. Para mais informações contactar o Movimento atra

 vés do  mail: mccvigarariamontijo@gmail.com 
 

Convívio Fraterno: Está a decorrer no Lar de Férias da Casa do Gaiato no Porti-

 nho da Arrábida. Encerramento: Domingo, 3 às 21:00 no Auditório do 

 Centro Paroquial do Montijo. 

Clero: Terça, 5 - Reunião da Vigararia do Montijo. 
 

Escuteiros: Quarta, 6 - Celebração de São Nuno de Santa Maria. 
 

Baptismos: Sexta, 8 às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo - Preparação de 

 Pais e Padrinhos. 
 

Catequese: Sábado, 9 e Domingo, 10 nas Missas das 19:00 e 11:30 - Festa da 

 Palavra 4º Catecismo. 
 

                 ESCUTEIROS 
  

          Sábado, 9 de Novembro de 2018 
 

Inscrições até 7 de Novembro através do link na pági-

na de  Facebook CNE - Agrupamento 72 Montijo, ou 

por email: geral72@escutismo.pt 
 

 O Peddy Paper  termina às 13:00 na Praça da República,  

 com Magusto (petiscos, bebidas e castanhas) 

                           Santuário Alexandrina Balasar 

           Peregrinação  
 

         SÁBADO, 16 NOVEMBRO 2019 
 

  5:00  - Saída do Autocarro junto à Igreja Matriz. 
 

                      

       ESTÃO A DECORRER  AS INSCRIÇÕES  ATÉ AO DIA 8 DE NOVEMBRO  
               Secretaria Centro Paroquial do Montijo 

Sábado, 2 de Novembro de 2019 

A Comemoração dos fiéis defuntos, ajuda-nos a recordar os nossos entes 

queridos que nos deixaram, e todas as almas a caminho rumo à plenitude da 

vida, precisamente no horizonte da Igreja celeste, para a qual a Solenidade 

hodierna nos elevou.  
 

Desde os primeiros tempos da fé cristã, a Igreja terrena, reconhecendo a co-

munhão de todo o Corpo místico de Jesus Cristo, cultivou com grande pie-

dade a memória dos mortos e ofereceu sufrágios por eles. Portanto, a nossa 

oração pelos defuntos é não só útil mas também necessária, enquanto ela 

não só os pode ajudar, mas ao mesmo tempo torna eficaz a sua intercessão 

em nosso benefício.  
 

Também a visita aos cemitérios, enquanto conserva os vínculos de afecto 

com quantos nos amaram nesta vida, recordamos que todos tendemos para 

uma outra vida, para além da morte.  
 

Por isso o pranto, devido à separação terrena, não prevaleça sobre a certe-

za da ressurreição, sobre a esperança de alcançar a bem-aventurança da 

eternidade, «instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e 

nós abraçamos a totalidade».  
 

Com efeito, o objecto da nossa esperança é o júbilo na presença de Deus 

na eternidade. Jesus prometeu-o aos seus discípulos, dizendo: «Hei-de ver-

vos novamente, e o vosso coração alegrar-se-á, e ninguém vos privará da 

vossa alegria». 
 

À Virgem Maria, Rainha de Todos os Santos, confiemos a nossa peregrinação 

rumo à Pátria celeste, enquanto invocamos para os irmãos e as irmãs defun-

tos a sua intercessão materna. 
 

      Papa Bento XVI    

    (Angelus) Praça de S. Pedro, 1 de Novembro de 2011 

   
 

Sábado, 2 de Novembro 
 

 

Cemitério de São Sebastião :  10:00 - Terço do Rosário  

              10:30 - Missa 
 

                                   Igreja Matriz :   19:00 - Missa 
 

              Cemitério Pinhal Fidalgo :   16:00 - Missa 


