
 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, 24 de Novembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXXIV  DO TEMPO COMUM - Ano C   

 
 
 

 
 Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: 

«Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». 

Também os soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferece-

rem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por 

cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». Entretanto, um dos 

malfeitores que tinham sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu 

o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando 

a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo su-

plício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas 

más acções. Mas Ele nada praticou de condenável». E acrescentou: 

«Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus res-

pondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».   



 

 
 

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

 Almas do Purgatório. 
 

Obra do Bom Pastor: Domingo, 24 às 15:30 - Encontro no Seminário de Allmada. 
 

Cursilhos de Cristandade: Quinta, 28 de Novembro a Domingo, 1 de Dezembro - 

 Realiza-se o 110º Curso de Senhoras. Participam sete senhoras da nossa  

 Vigararia. Oremos pelos bons frutos. 
 

 Quinta, 28 às 21:30 - Celebração Penitencial na Igreja de Santo André, 

 Barreiro. 
 

 Domingo, 1 de Dezembro pelas 17:30 - Encerramento do 110º Cursilho 

 de Senhoras na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Barreiro. 
 

 Quinta, 5 de Dezembro às 21:30 - Ultreia de Apresentação do 110º  

 Cursilho de Senhoras, no Salão Paroquial da Moita. 
 

 Para mais informações contactar o Movimento através do mail:  

 mccvigarariamontijo@gmail.com 
 
 

Banco Alimentar: Sábado, 30 e Domingo, 1 de Dezembro: Recolha de Alimento 
 

Apostolado da Oração: Domingo, 1 de Dezembro às 8:30 - Oração na Capela 

 
 

 

 

30 de Novembro 2019 às 21:30 
 

Auditório do Centro Paroquial do Montijo 
 
 

Realiza-se a Comédia “ALZIRA, Uma Mulher do Caraças”, 

destinada à angariação de fundos para erguer a nova Se-

de do nosso Agrupamento 72 do Montijo. 
 

Os bilhetes podem ser adquiridos no dia 23 de novembro na 

Secretaria do Agrupamento, ou no local no dia 30 de No-

vembro. 
 

As crianças com menos de 6 anos não pagam. 
 

 

VAMOS AJUDAR A ERGUER A NOVA SEDE DO NOSSO AGRUPAMENTO 72. 

               ENCONTRO NO CRISTO REI 
 

          Domingo, 24 Novembro 2019              
  

Na Solenidade de Cristo Rei, 24 de novembro, 

no seu Santuário, em Almada, a partir das 15h, 

os adultos crismados no último ano pastoral  

(2018) terão um encontro para formação, par-

tilha e convívio.   

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,  

REI DO UNIVERSO 
 

Solenidade 
 

Neste último domingo do Ano litúrgico celebramos a solenidade 

de Jesus Cristo Rei do universo, uma festa instituída recentemente, 

mas que tem contudo profundas raízes bíblicas e teológicas. O títu-

lo "rei", referido a Jesus, é muito importante nos Evangelhos e permi-

te fazer uma leitura completa da sua figura e da sua missão de salvação. Pode-se 

observar a este propósito uma progressão:  parte-se da expressão "rei de Israel" e 

chega-se à de rei universal, Senhor da criação e da história, portanto muito além 

das expectativas do próprio povo judeu. No centro deste percurso de revelação 

da realeza de Jesus Cristo está mais uma vez o mistério da sua morte e ressurreição. 

Quando Jesus é crucificado, os sacerdotes, os escribas e os idosos escarnecem-no 

dizendo:  "Se é o rei de Israel, desça da cruz, e acreditaremos n'Ele". Na realidade, 

precisamente porque é o Filho de Deus Jesus entregou-se livremente à sua paixão, 

e a cruz é o sinal paradoxal da sua realeza, que consiste na vontade do amor de 

Deus Pai sobre a desobediência do pecado. É precisamente oferecendo-se a si 

mesmo no sacrifício de expiação que Jesus se torna o Rei universal, como Ele mes-

mo declarará ao aparecer aos Apóstolos depois da ressurreição:  "Foi-Me dado 

todo o poder no céu e na terra". 
 

Mas em que consiste o "poder" de Jesus Cristo Rei? Não é o dos reis e dos grandes 

deste mundo; é o poder divino de dar a vida eterna, de libertar do mal, de derro-

tar o domínio da morte. É o poder do Amor, que do mal sabe obter o bem, enter-

necer um coração endurecido, levar paz ao conflito mais áspe-

ro,  acender  a  esperança  na  escuridão mais  cerrada.  Este  Reino da Graça 

nunca se impõe, e respeita sempre a nossa liberdade. Cristo veio para "dar teste-

munho da verdade" – como declarou diante de Pilatos –:  quem acolhe o seu tes-

temunho, coloca-se sob a sua "bandeira", segundo a imagem querida a Santo Iná-

cio de Loyola. Portanto, torna-se necessária – sem dúvida – para cada consciência 

uma opção:  quem quero seguir? Deus ou o maligno? A verdade ou a mentira? 

Escolher Cristo não garante o sucesso segundo os critérios do mundo, mas assegura 

aquela paz e alegria que só Ele pode dar. Demonstra isto, em todas as épocas, a 

experiência de tantos homens e mulheres que, em nome de Cristo, em nome da 

verdade e da justiça, souberam opor-se às lisonjas dos poderes terrenos com as 

suas diversas máscaras, até selar com o martírio esta sua fidelidade. 
 

Queridos irmãos e irmãs, quando o Anjo Gabriel levou o anúncio a Maria, prenunci-

ou-lhe que o seu Filho teria herdado o trono de David e reinado para sempre. E a 

Virgem Santa acreditou ainda antes de O dar ao mundo. Depois, sem dúvida, teve 

que se interrogar sobre qual novo género de realeza era a de Jesus, e compreen-

deu-o ouvindo as suas palavras e sobretudo participando intimamente do mistério 

da sua morte e ressurreição. Peçamos a Maria que nos ajude também a nós a se-

guir Jesus, nosso Rei, como ela fez, e a dar testemunho dele com toda a nossa exis-

tência.  
                                           Papa Bento XVI,  ANGELUS - Praça de São Pedro, 22 de novembro de 2009  


