Catequese para Adultos: Inscrições Abertas
no Centro Paroquial do Montijo.
Seminário de Almada: Sábado, 25 - Festa da
Conversão de São Paulo - Padroeiro.
Carismáticos: Domingo,26 às 9:30 no Cristo R e i ,
Almada - Assembleia Diocesana de
Servidores (ASD) dos Grupos do
RCC
de Setúbal.
Obra do Bom Pastor: Sexta, 30 às 21:00 - Adoração na Capela do Centro

Domingo III do Tempo Comum

IGREJA MATRIZ

Ano A

Montijo
MISSA DOMINICAL
Sábado (vespertina

19:00

DOMINGO

9:00

11:30

19:00

MISSAS FERIAIS
Terça a Sexta

9:00

Primeiro Sábado Mês

9:00

Quinta (Santíssimo)

9:30

(Oração das Mães)
Confissões

19:00
às

18:00

15:00

9:30 às11:00

Segunda (Igreja Misericórdia)

18:00 às19:00
11:30

CARTÓRIO - Centro Paroquial do Montijo
Marcação de Casamentos e Baptizados
Quarta-feira
Cursilhos: Dias 1 e 2 de Fevereiro na Casa de
Oração de Santa Rafaela Maria em
Palmela - 28º Reencontro da Diocese
de Setúbal.
Primeiros 5 Sábados do Mês: Sábado, 1, às 8:30 Terço - 9:00 Missa seguida de Oração.
Festa da Apresentação do Senhor: Domingo, 2
- Dia do Consagrado.
Terço dos Homens: Sexta, 7 às 21:30 na Igreja do
Afonsoeiro.
Crisma: Início a 12 de Fevereiro às 21:30 no Centro Paroquial do Montijo.

16:00 às18:00

SARILHOS GRANDES
DOMINGO

10:00

Semana (quarta e sexta)

18:00

CARTÓRIO

18:30

Sexta-feira a partir das

VISITAS PASTORAIS DO SENHOR BISPO
Paróquia de Alcochete
De 27 de Janeiro a 2 de Fevereiro.

Paróquia da Atalaia
De 3 a 9 de Fevereiro.

Paróquias de Canha, Pegões Velhos e
Pegões Cruzamento

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto
email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com
Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo
http://www.paroquiadomontijo.com

De 10 a 16 de Fevereiro.
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Nós, cristãos de hoje, temos a alegria de proclamar e testemunhar a nossa fé porque
houve aquele primeiro anúncio, porque houve aqueles homens humildes e corajosos que
responderam generosamente à chamada
de Jesus. Nas margens do lago, numa terra
inimaginável, nasceu a primeira comunidade
dos discípulos de Cristo. A consciência destes
primórdios suscite em nós o desejo de levar a
palavra, o amor e a ternura de Jesus a todos
os contextos, inclusive ao mais inacessível e
relutante. Levar a Palavra a todas as periferias! Todos os espaços de vivência humana
são terreno no qual lançar a semente do
Evangelho, a fim de qu e traga frutos de salvação.

A Virgem Maria nos ajude com a sua intercessão materna a responder com alegria à
chamada de Jesus, a colocar-nos ao serviço
do Reino de Deus.

Montijo, 26 de Janeiro de 2020
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Ano A
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Mt 4, 12-23

Quando

Jesus ouviu dizer que João Bap-

tista fora preso, retirou-Se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de
Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que
o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra
de Zabulão e terra de Neftali, estrada do
mar, além do Jordão, Galileia dos gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que habitavam na
sombria região da morte, uma luz se levantou». Desde então, Jesus começou a
pregar: «Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos Céus». Caminhando ao
longo do mar da Galileia, viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois
eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde
e segui-Me e farei de vós pescadores de
homens». Eles deixaram logo as redes e
seguiram-n’O. Um pouco mais adiante, viu
outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu,
e seu irmão João, que estavam no barco,
na companhia de seu pai Zebedeu, a
consertar as redes. Jesus chamou-os e
eles, deixando o barco e o pai, seguiramn’O. Depois começou a percorrer toda a
Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino e curando
todas as doenças e enfermidades entre o
povo.
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Hoje 26 de janeiro, III Domingo do Tempo Comum, será celebrado o
primeiro Domingo da
Palavra de Deus, instituído pelo Papa com a recente Carta Apostólica,
na forma de Motu Proprio, Aperuit illis:

A QUEM PROMETE JESUS
O "REINO DE DEUS"?

“Portanto estabeleço que o III Domingo do
Tempo Comum seja dedicado à celebração,
reflexão e divulgação da Palavra de Deus.
Este Domingo da Palavra de Deus colocar-seá, assim, num momento propício daquele
período do ano em que somos convidados a
reforçar os laços com os judeus e a rezar pela
unidade dos cristãos. Não se trata de mera
coincidência temporal: a celebração do Domingo da Palavra de Deus expressa uma valência ecumênica, porque a Sagrada Escritura indica, a quantos se colocam à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar a uma
unidade autêntica e sólida.

«Deus quer que todos se salvem e che-

Como celebrar o Domingo da
Palavra de Deus

excluídos, numa espécie de amor prefe-

Francisco exorta a viver este domingo “como
um dia solene. Entretanto será importante
que, na celebração eucarística, se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar
evidente aos olhos da assembleia o valor normativo que possui a Palavra de Deus (...). Neste Domingo, os Bispos poderão celebrar o rito
do Leitorado ou confiar um ministério semelhante, a fim de chamar a atenção para a
importância da proclamação da Palavra de
Deus na liturgia. De fato, é fundamental que
se faça todo o esforço possível no sentido de
preparar alguns fiéis para serem verdadeiros
anunciadores da Palavra com uma preparação adequada (...). Os párocos poderão encontrar formas de entregar a Bíblia, ou um
dos seus livros, a toda a assembleia, de modo
a fazer emergir a importância de continuar
na vida diária a leitura, o aprofundamento e
a oração com a Sagrada Escritura, com particular referência à lectio divina.
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guem ao conhecimento da verdade.» O
"Reino de Deus" começa com aqueles
que se deixam transformar pelo amor de
Deus. Segundo a experiência de Jesus,
isso acontece sobretudo com os pobres
e os pequenos.
Há mesmo pessoas afastadas da Igreja
que consideram Jesus fascinante por Ele
se ter dirigido primeiro aos socialmente
rencial. No Sermão da Montanha, são os
pobres e os aflitos, as vítimas da perseguição e da violência, todos os que procuram Deus de coração puro, todos os que

buscam a Sua misericórdia, a justiça e a
paz... que têm acesso prioritário ao Reino
de Deus. Especialmente convidados são
os pecadores: «Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que
estão doentes. Eu não vim chamar os
justos, mas os pecadores.»
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