
IGREJA MATRIZ 
 

Montijo 
 

 

MISSA DOMINICAL 

Sábado (vespertina  19:00 

DOMINGO  9:00 11:30 19:00 
 

MISSAS FERIAIS 

Terça a Sexta  9:00  19:00 

Primeiro Sábado Mês 9:00 

Quinta (Santíssimo) 9:30    às   18:00 

        (Oração das Mães)       15:00   

Confissões   9:30 às11:00       18:00  às19:00 

Segunda (Igreja Misericórdia) 11:30 

 

 CARTÓRIO - Centro Paroquial do Montijo 
 

 Marcação de Casamentos e Baptizados 
 

Quarta-feira   16:00  às18:00 

 
 

SARILHOS GRANDES 

DOMINGO  10:00 

Semana (quarta e sexta)   18:00 
 

CARTÓRIO      Sexta-feira a partir das      18:30 

Montijo, 2 de Fevereiro de 2020                

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto 

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo 

http://www.paroquiadomontijo.com 

Festa 

 

Catequese para Adultos: Inscrições Abertas no Cen-

 tro Paroquial do Montijo. 

Primeiros 5 Sábados do Mês: Sábado, 1 de Fevereiro

 às 8:30 -Terço - 9:00 Missa seguida de 15m 

 de companhia a Nossa Senhora 

Escuteiros: Sábado, 1 às 19:00 no Pavilhão da Soc. 

 1º de Dezembro - 5º Festival das Sopas. 

Festa da Apresentação do Senhor: Domingo, 2 - XXIV 

 Dia Mundial da Vida Consagrada. 

Beata Maria Rivier: Segunda, 3 - Festa da Fundadora

 das Irmãs da Apresentação de Maria. 

Primeiras 6 Quintas-Feiras do Mês: Quinta, 6 - Ora-

 ção após a Missa das 9:00. 

Primeiras 9 Sextas-Feiras do Mês: Sexta, 7 - Oração 

 após a Missa das 9:00. 

Apostolado da Oração: Sexta, 7 às 21:00 - Oração 

 na Capela do Centro. 

 Sábado, 8 às 15:30 - Reunião no Centro. 

 Domingo, 9 às 8:30 - Oração na Capela do 

 Centro Paroquial. 

CPM: Sexta, 7 às 21:15 no Centro Paroquial do Mon-

 tijo - 1º Turno - 3ª Sessão. 

Baptismos: Sexta, 7 às 21:30 no Centro Paroquial do 

 Montijo - Preparação de Pais e Padrinhos. 

Crisma: Início a 7 de Fevereiro às 21:30 no Centro

 Paroquial do Montijo. Inscrições Abertas. 

Catequese; Domingo, 9 - Dia do Catequista no Cris-

 to Rei - Almada. 

Dia Mundial do Doente: Terça, 11 de Fevereiro. 
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Apresentação do Senhor 
. 
 

Ano A 

VISITAS PASTORAIS DO SENHOR BISPO  

Paróquia da Atalaia  

 

De 3 a 9 de Fevereiro. 
 

Paróquias de Canha, Pegões Velhos e  

Pegões Cruzamento 

 

De 10  a 16 de Fevereiro. 

Este Domingo, 2 de Fevereiro, celebra-se a Fes-

ta da Apresentação do Senhor, dia dedicado à 

Vida Consagrada. 
 

O momento será celebrado num programa 

preparado pela Secretariado Regional da Con-

ferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a 

realizar-se da parte da tarde no Santuário de 
Cristo Rei - Almada. 
 

Começa às 14h horas com acolhimento, a que 

se segue um programa diversificado com teste-

munhas, uma conferência com o padre Abel 

Bandeira sj e Eucaristia presidida pelo Bispo de 

Setúbal. 
 

A Igreja Católica celebra até 2 de fevereiro a 

Semana da Vida Consagrada, este ano dedi-

cada ao tema ‘Consagrados para evangelizar’. 
 

PROGRAMA 

 

       14:00 - Acolhimento 

       14:30 - Espaço Gaudete 

       14:45 - Momento Fiat (testemunhos) 

       15:30 - Momento Perscrutai (Conferência) 

       17:00 - Momento Exultate - Eucaristia presidida 

                                                  por D. José Ornelas. 

       18:00 - Espaço Magnificat (lanche) 

Movimento Cursilhos Cristandade 

 

 

De 12 a15 de Março, realiza-se o 137º Cursilho 

 de Cristandade de Homens. 
 

De 30 de Abril a 3 de Maio, realiza-se o 111º 

 Cursilho de Cristandade de Senhoras. 
 

                                                                  ******** 

Para mais informações contactar o  

Movimento através do mail:  
 

mccvigarariamontijo@gmail.com 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

 
 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo 

a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 

Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, 

como está escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho 

primogénito varão será consagrado ao Senhor», 

e para oferecerem em sacrifício um par de rolas 

ou duas pombinhas, como se diz na Lei do Se-

nhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado 

Simeão, homem justo e piedoso, que esperava 

a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava 

nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não mor-

reria antes de ver o Messias do Senhor; e veio 

ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais 

de Jesus trouxeram o Menino para cumprirem 

as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, 

Simeão recebeu-O em seus braços e bendisse a 

Deus, exclamando: «Agora, Senhor, segundo a 

vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, 

porque os meus olhos viram a vossa salvação, 

que pusestes ao alcance de todos os povos: luz 

para se revelar às nações e glória de Israel, vos-

so povo». O pai e a mãe do Menino Jesus esta-

vam admirados com o que d’Ele se dizia. Si-

meão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: 

«Este Menino foi estabelecido para que muitos 

caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal 

de contradição; – e uma espada trespassará a 

tua alma – assim se revelarão os pensamentos 

de todos os corações». Havia também uma 

profetiza, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 

Era de idade muito avançada e tinha vivido 

casada sete anos após o tempo de donzela e 

viúva até aos oitenta e quatro. Não se afastava 

do templo, servindo a Deus noite e dia, com 

jejuns e orações. Estando presente na mesma 

ocasião, começou também a louvar a Deus e a 

falar acerca do Menino a todos os que espera-

vam a libertação de Jerusalém. Cumpridas to-

das as prescrições da Lei do Senhor, voltaram 

para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. 

Entretanto, o Menino crescia e tornava-Se ro-

busto, enchendo-Se de sabedoria. E a graça de 

Deus estava com Ele. 

A Vida Consagrada  
 

Consagração e Missão 

 

Na Igreja, que é como o sacramento, isto é, o 

sinal e o instrumento da vida de Deus, a vida 

consagrada surge como um sinal particular 

do mistério da Redenção.  

Seguir e imitar Cristo «mais de perto», manifes-

tar «mais claramente» o seu aniquilamento, é 

entrar «mais profundamente» presente, no 

coração de Cristo, aos seus contemporâneos.  

Quem segue este caminho «mais estreito» 

estimula os seus irmãos pelo seu exemplo e 

«dá este esplêndido e sublime testemunho: o 

mundo não pode ser transfigurado e ofereci-

do a Deus sem o espírito das bem-

aventuranças» . 

Quer este testemunho seja público, como no 

estado religioso, quer seja mais discreto ou 

mesmo secreto, a vinda de Cristo é, para to-

dos os consagrados, a origem e a meta das 

suas vidas: 

«Como o povo de Deus não tem na terra cidade 

permanente [...], o estado religioso [...] manifesta a 

todos os crentes a presença, já neste mundo, dos 

bens celestes; dá testemunho da vida nova e eter-

na adquirida pela redenção de Cristo e anuncia a 

ressurreição futura e a glória celeste». 

Ano A 

Lc 2, 22 - 40 

A Festividade da Apresentação de Jesus no 

Templo é denominada também a festa do 

encontro: trata-se do encontro entre Jesus e 

o seu povo; quando Maria e José levaram o 

seu Menino ao Tempo de Jerusalém, teve  

lugar o primeiro encontro entre Jesus e o seu 

povo, representado por dois anciãos, chama-

dos Simeão e Ana. 

 

E eis o encontro entre a Sagrada Família e 

estes dois representantes do povo santo de 

Deus. No centro está Jesus. É Ele que move 

tudo, que atrai uns e  outros ao Templo, que é 

a Casa do seu Pai. 

 

Trata-se de um encontro entre jovens cheios 

de alegria na observância da Lei do Senhor, 

e de anciãos repletos de alegria pela obra 

do Espírito Santo. 

 

À luz desta cena evangélica consideremos a 

Vida Consagrada como um encontro com 

Cristo: é Ele que vem até nós, trazido por Ma-

ria e José, e somos nós que vamos até Ele, 

guiados pelo Espírito Santo. Mas no centro 

está Ele. É Ele que move tudo, é Ele que atrai 

ao Templo, à Igreja, onde podemos encontra

-Lo, reconhece-Lo, recebe-Lo e também 

abraçá-Lo. 

 

A graça deste mistério, o mistério do encon-

tro, nos ilumine e nos conforte ao longo do 

nosso caminho. 

 

Assim seja! 


