
 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, 17 de Novembro de 2019                  

     Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

DOMINGO XXXIII  DO TEMPO COMUM    

 

Ano C 

Naquele tempo, comentavam alguns que 

o templo estava ornado com belas pedras 

e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias 

virão em que, de tudo o que estais a ver, 

não ficará pedra sobre pedra: tudo será 

destruído». Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, 

quando sucederá isto? Que sinal haverá de 

que está para acontecer?». Jesus respon-

deu: «Tende cuidado; não vos deixeis enga-

nar, pois muitos virão em meu nome e di-

rão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está próxi-

mo’. Não os sigais. Quando ouvirdes falar 

de guerras e revoltas, não vos alarmeis: é 

preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim». 

Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. 

Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. 

Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de 

tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos 

às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governa-

dores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. 

Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa 

defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adver-

sários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos 

pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e to-

dos vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa 

cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas».   



 

 
 

 

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

 Almas do Purgatório. 

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

Beata Alexandrina de Balasar: Domingo, 17 - Peregrinação a Balasar. Participam 

 40 peregrinos . Rezemos pelos bons frutos. 

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 

 

Domingo, 17 de Novembro de 2019 
 

«A esperança dos pobres jamais se frustrará»   
 
 

Por vezes, basta pouco para restabelecer a esperança: basta parar, sorrir, es-

cutar. Durante um dia, deixemos de parte as estatísticas; os pobres não são 

números, que invocamos para nos vangloriar de obras e projetos.  
 

Os pobres são pessoas a quem devemos encontrar: são jovens e idosos sozi-

nhos que se hão de convidar a entrar em casa para partilhar a refeição; ho-

mens, mulheres e crianças que esperam uma palavra amiga.  
 

Os pobres salvam-nos, porque nos permitem encontrar o rosto de Jesus Cristo.  
 

Aos discípulos do Senhor Jesus, a condição que se lhes impõe para serem 

evangelizadores coerentes é semear sinais palpáveis de esperança.  
 

A todas as comunidades cristãs e a quantos sentem a exigência de levar espe-

rança e conforto aos pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mun-

dial possa reforçar em muitos a vontade de colaborar concretamente para 

que ninguém se sinta privado da proximidade e da solidariedade.  
 

Acompanhem-nos as palavras do profeta que anuncia um futuro diferente: 

«Para vós, que respeitais o meu nome, brilhará o sol de justiça, trazendo a cura 

nos seus raios»                                                     Da Mensagem do Papa Francisco 

 

30 de Novembro 2019 às 21:30 

No Auditório do Centro Paroquial do Montijo, realiza-se a Comé-

dia “ALZIRA - Uma mulher do caraças” no âmbito da angaria-

ção de fundos para erguer a nova Sede do Agrupamento 72 

do Montijo. Os bilhetes podem ser adquiridos no dia 23 de no-

vembro na secretaria do agrupamento, ou no local no dia 30.  

As crianças com menos de 6 anos não pagam. 
 
 

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

 

 

 

 

                           TESTEMUNHO VOCACIONAL 

 
 

Ao terminar mais uma Semana de Oração pelos Seminários, não posso deixar de 

dar Graças a Deus pelo tempo que me foi concedido viver no Montijo, e expres-

sar a mais profunda gratidão pela paróquia que me acolheu, onde criei as mi-

nhas raízes diocesanas e laços de verdadeira amizade que levo sempre no cora-

ção.  
 

Renovo, portanto, o agradecimento àqueles que me deram a mão antes de eu 

chegar, a todos os que carinhosamente se foram cruzando comigo ao longo 

desses meses e aos que ainda hoje me acompanham mais de perto. 
 

Dirijo primeiro esta palavra a todos. A minha vocação não se aguentaria se não 

fosse sustentada por duas coisas: 
 

 -  A primeira, o amor que Deus me tem e que sempre se manifesta  

    na Sua Graça e Misericórdia ao longo deste tempo no Seminário  

    de Almada.  
  

 -  A segunda, não menos importante, o amor que tem aos Seus filhos.  
 

Os clamores do Seu povo, que outrora escravo no Egipto esperava a liberação, 

são hoje as vossas orações. Como antes a Moisés, estas alcançam-me Graças 

especiais.  
 

Por isso não deixeis de pedir ao Senhor da messe, para que vos conceda sacer-

dotes santos, que muito mereceis; e rogai por mim, para que possa chegar a ser 

esse canal sacramental para cada um de vós.  
 

Rezai também pelos outros onze cá de casa, para que, nas palavras do nosso 

primeiro bispo, Deus nos guarde, Deus nos multiplique.  
 

Orai igualmente pelos nossos padres formadores, sem os quais não saberíamos o 

rumo a seguir neste tempo de deserto. 
 

A segunda palavra dirijo aos mais jovens. Não tenhas medo:  

 -  Vale mesmo a pena seguir Jesus!  

Ao ouvires Jesus no teu coração a dizer “se queres ser feliz, deixa tudo o que 

tens, sai do Montijo e vem comigo para a terra que eu te indicar”, reponde-lhe 

prontamente. Cá te espero. Faz como Pedro e salta da barca ao ver Jesus ou 

atravessa o Mediterrâneo como Paulo. Se assusta? Claro que sim.  
 

O sacerdócio é um projeto de amor que Deus quer fazer contigo, que começou 

antes de nasceres e que não termina com a tua morte, mas estende-se por toda 

a eternidade. É maior que tu e eu, o resto é peanuts: a tua vocação é do tama-

nho do infinito! 
                            Seminarista Diogo Machado 


