
 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, 10 de Novembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXXII  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus – que negam 

a ressurreição – e fizeram-lhe a seguinte pergunta: «Mestre, Moisés deixou

-nos escrito: ‘Se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem 

filhos, esse homem deve casar com a viúva, para dar descendência a 

seu irmão’. Ora havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem fi-

lhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva; e o mesmo su-

cedeu aos sete, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu 

também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma 

vez que os sete a tiveram por mulher?». Disse-lhes Jesus: Os filhos deste 

mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que forem dig-

nos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se 

casam nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, 

pois são como os Anjos, e, porque nasceram da ressurreição, são filhos 

de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no 

episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor ‘o Deus de Abra-

ão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob’. Não é um Deus de mortos, mas 

de vivos, porque para Ele todos estão vivos».   



 

 

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

 Almas do Purgatório. 
 

Escuteiros: Sábado, 9 - Peddy Paper São Martinho. Termina às 13:00 na Praça 

 da República, com magusto. 
 

Apostolado da Oração: Sábado, 9 às 15:30 - Reunião no Centro Paroquial. 

 

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

 Palavra 4º Catecismo. 

 

Vocações: De 10 a 17 - Semana de Oração pelos Seminários. 
 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 16 às 8:00 na Igreja Matriz. 
 

Cáritas: Domingo, 17 de Novembro - III Dia Mundial dos Pobres - «A esperança 

 dos pobres jamais se frustrará». Papa Francisco. 
 

Legião de Maria: Domingo, 17 - Reunião de Membros Auxiliares. 
 

Schoenstatt: Segunda, 18 às 21:00 - Oração do Grupo na Capela do Centro. 
 

Apresentação de Maria: Quinta, 21 - Festa Litúrgica. 
 

Cursilhos de Cristandade: Quinta, 28 Nov. a Domingo, 1 de Dezembro - Reali-

 za-se o 110º Curso de Senhoras. Para mais informações contactar o 

 Movimento através do mail: mccvigarariamontijo@gmail.com 

 
 

               Santuário Alexandrina Balasar 
                  Peregrinação  
 

               SÁBADO, 16 NOVEMBRO 2019 
 

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

     INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA 13 DE NOVEMBRO no Centro Paroquia do Montijo 

INFÂNCIA 
 

Alexandrina Maria da Costa nasceu a 30 de Março de 1904, em Balasar, freguesia do 

concelho da Póvoa de Varzim. É baptizada a 2 de abril, no sábado Santo. 
Recebe a 1.ª Comunhão das mãos do Padre Álvaro de Matos, na igreja Matriz, e o 

Santo Crisma das mãos do Senhor D. António Barbosa Leão, Bispo do Porto (1911). 
 

Na altura em que fez a Primeira Comunhão Alexandrina escreveu, na sua autobiogra-

fia a seguinte memória, demonstrando já a devoção por Jesus: 
 

Quando comunguei, estava de joelhos, apesar de pequenina, e fitei a Sagrada Hós-

tia que ia receber de tal maneira que me ficou tão gravada na alma, parecendo-me 

unir a Jesus para nunca mais me separar d’Ele. Parece que me prendeu o coração. A 

alegria que eu sentia era inexplicável. A todos dava a boa nova. A encarregada da 

minha educação levava-me a comungar diariamente.» 

 

Alexandrina vai crescendo no amor pelo próximo, na humildade, na bondade, 

na alegria, no trabalho e na vida cristã. 
 

Desde pequena que se destacou na ajuda aos mais pobres, na contemplação 

da natureza e, também, era conhecida por “maria rapaz”, pois gostava muito de 

subir às árvores. 
 

JUVENTUDE 
 

Data o ano de 1913, Alexandrina torna-se membro do grupo coral da paróquia e 

catequista. Nessa altura começa a trabalhar para ganhar o sustento, ajudando a 

sua mãe com as despesas. 
 

Em 1916 adoece com tifo e recebe os últimos Sacramentos. A mãe coloca-lhe na 

mão o crucifixo, ao qual ela responde: «Não é este que eu quero, mas Jesus Eu-

carístico.» Porém a sua saúde vai tendo algumas melhorias. 
 

No ano de 1917 vai servir para casa de um vizinho, trabalhando em trabalhos pe-

sados, retornando a casa, devido à sua saúde frágil, e, também do patrão, ao 

qual ela apelidava-o de “perfeito carrasco”. Em casa começa a aprender costu-

ra com a sua irmã Deolinda e mais uma menina que lá estava.  
 

Data o ano de 1918, mês de Março. Estando as três na sala de sua casa a costu-

rar, Deolinda apercebeu-se de três homens que vinham, em direcção à casa, 

sendo um deles o ex-patrão de Alexandrina.  
 

Os homens entraram na casa e tentaram forçar a porta da sala. Alexandrina fica 

na sala e quando o patrão se aproxima e começa a falar com ela, com medo 

do que ele lhe poderia fazer e para sua defesa saltou da janela que distava do 

chão quatro metros.  
 

Apesar dos tratamentos que recebe, em 1923 o médico João de Almeida, do 

Porto, prevê que ficará paralisada. Com o agravar da sua condição física, Ale-

xandrina acama definitivamente a 14 de abril de 1925. 
 

Presa no seu leito, em 1928, Alexandrina faz promessas para a sua cura. Mas com 

o passar do tempo, ela apercebe-se de que essa não era a vontade de Deus e, 

assim, oferece o seu sofrimento pela salvação dos pecadores e é assaltada por 

um pensamento: 
 

«Jesus está no Tabernáculo prisioneiro; também eu sou prisioneira»  
 

MORTE 
 

Alexandrina morreu no dia 13 de outubro do ano de 1955, dia do aniversário da 

última aparição de Nossa Senhora em Fátima. O seu enterro foi vivido com muita 

emoção não só pelos seus conterrâneos mas também pelas pessoas que a co-

nheciam, vindas de muitos pontos do país. 
 

No seu diário espiritual dos seus últimos dias de vida, a Prof. Sãozinha regista tudo 

o que se foi sucedendo.  

Às 19 horas disse: “Vou para o Céu.” 

Às 19h e 30m, exclamou: “Vou para o Céu.” 

A irmã retorquiu: “Mas não é já.” 

Alexandrina respondeu: “É, é.” 

Às 20h e 29m expirou.  

Conservou-se perfeitamente lúcida até ao último momento da sua existência. 


