
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, 19 de Janeiro de 2020                

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto 

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo 

http://www.paroquiadomontijo.com 

 

 

Oitavário: De 18 a 25 - Semana de Oração 

 pela Unidade dos Cristãos. 

Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 18 às 

 8:00 na Igreja Matriz. 

Clero: De 20 a 23 - Formação do Clero das 

 Dioceses do Sul. 

 Memória do nascimento de D. Ma-

 nuel Martins. 

Escuteiros: De 24 a 26 - Actividade Regional. 

CPM: Sexta, 24 às 21:15 no Centro Paroquial 

 do Montijo - 1º Turno - 2ª Sessão. 

Seminário de Almada: Sábado, 25 - Festa da 

 Conversão de São Paulo - Padroeiro. 

Carismáticos: Domingo,26 às 9:30 no Cristo 

 Rei, Almada - Assembleia Diocesana 

 de Servidores (ASD dos Grupos do 

 RCC de Setúbal. 

Convívio Fraterno: De 21 a 24 de Fevereiro no 

 Lar de Férias da Casa do Gaiato. 
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EIS  O  Cordeiro DE  DEUS,  

QUE  TIRA O PECADO DO MUNDO 

Domingo II do Tempo Comum 

Ano A 

No centro do Evangelho de hoje (Jo 1, 

29-34) está essa palavra de João Batis-

ta: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo!» .  

Uma palavra acompanhada pelo olhar 

e pelo gesto da mão que indicam Ele, 

Jesus. 

INÍCIO  

12 de Fevereiro às 21:30  
 

INSCRIÇÕES  
ABERTAS 

 
 

Centro Paroquial do Montijo. 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS  

Centro Paroquial do Montijo 



Ano A 

 

2 3 4 

 

Uma evangelização para o 

aprofundamento do Querigma 
 

Voltámos a descobrir que também na cate-

quese tem um papel fundamental o primei-

ro anúncio ou querigma, que deve ocupar o 

centro da actividade evangelizadora e de 

toda a tentativa de renovação eclesial. O 

querigma é trinitário. É o fogo do Espírito que 

se dá sob a forma de línguas e nos faz crer 

em Jesus Cristo, que, com a sua morte e res-

surreição, nos revela e comunica a miseri-

córdia infinita do Pai. Na boca do catequis-

ta, volta a ressoar sempre o primeiro anún-

cio: «Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida 

para te salvar, e agora vive contigo todos os 

dias para te iluminar, fortalecer, libertar». Ao 

designar-se como «primeiro» este anúncio, 

não significa que o mesmo se situa no início 

e que, em seguida, se esquece ou substitui 

por outros conteúdos que o superam; é o 

primeiro em sentido qualitativo, porque é o 

anúncio principal, aquele que sempre se 

tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras 

e aquele que sempre se tem de voltar a 

anunciar, duma forma ou doutra, durante a 

catequese, em todas as suas etapas e mo-

mentos. Por isso, também «o sacerdote, co-

mo a Igreja, deve crescer na consciência 

da sua permanente necessidade de ser 

evangelizado». 

João prega que o reino dos céus está próximo, 

que o Messias está para se manifestar e é neces-

sário preparar-se, converter-se e comportar-se 

com justiça; e começa a batizar no Jordão para 

dar ao povo um meio concreto de penitência. 

Esta gente ia para se arrepender dos próprios 

pecados, para fazer penitência, para recome-

çar a vida. Ele sabe, João sabe que o Messias, o 

Consagrado do Senhor já está próximo, e o sinal 

para o reconhecer será quando sobre Ele se 

pousar o Espírito Santo; com efeito, Ele trará o 

verdadeiro batismo, o batismo no Espírito Santo. 

Eis que o momento chega: Jesus apresenta-se à 

margem do rio, no meio do povo, dos pecado-

res — como todos nós. É o seu primeiro ato públi-

co, a primeira coisa que faz quando deixa a 

casa de Nazaré, com trinta anos: desce à Ju-

deia, vai ao Jordão e deixa-se batizar por João. 

Sabemos que algo acontece — celebrámo-lo 

no domingo passado: sobre Jesus desce o Espíri-

to Santo em forma de uma pomba e a voz do 

Pai proclama-o Filho predileto. É o sinal que Jo-

ão esperava. É ele! Jesus é o Messias. João está 

desconcertado, porque se manifestou de um 

modo inimaginável: no meio dos pecadores, 

batizado como eles, aliás, por eles. Mas o Espírito 

ilumina João e faz-lhe compreender que deste 

modo se cumpre a justiça de Deus, se cumpre o 

seu desígnio de salvação: Jesus é o Messias, o 

Rei de Israel, não com a poder deste mundo, 

mas sim como Cordeiro de Deus, que assume 

sobre si e tira o pecado do mundo. 

E estas são as palavras que nós sacerdotes repe-

timos todos os dias, durante a Missa, quando 

apresentamos ao povo o pão e o vinho que se 

tornam o Corpo e o Sangue de Cristo. Este gesto 

litúrgico representa toda a missão da Igreja, a 

qual não se anuncia a si mesma. Ai, ai da Igreja 

quando se anuncia a si mesma; perde a bússo-

la, não sabe para onde vai! A Igreja anuncia 

Cristo; não se traz a si mesma, mas Cristo. Pois, é 

só Ele e unicamente Ele que salva o seu povo do 

pecado, que o liberta e o guia para a terra da 

verdadeira liberdade. Que a Virgem Maria, Mãe 

do Cordeiro de Deus, nos ajude a acreditar n’Ele 

e a segui-lo. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, 

que vinha ao seu encontro, e exclamou: 

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o peca-

do do mundo. É d’Ele que eu dizia: 

‘Depois de mim vem um homem, que 

passou à minha frente, porque era antes 

de mim’. Eu não O conhecia, mas foi pa-

ra Ele Se manifestar a Israel que eu vim 

baptizar na água». João deu mais este 

testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer 

do Céu como uma pomba e permane-

cer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas 

quem me enviou na baptizar na água é 

que me disse: ‘Aquele sobre quem vires 

o Espírito Santo descer e permanecer é 

que baptiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi 

e dou testemunho de que Ele é o Filho 

de Deus».  

Jo 1, 29-34 


