
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 

A Epifania é a manifestação de Jesus como:  
 

 

 

 

            -   Messias de Israel 

            -   Filho de Deus 

           -   Salvador do Mundo 

Juntamente com Baptismo de Jesus no Jor-

dão e as Bodas de Caná, a Epifania celebra 

a adoração de Jesus pelos «magos» vindos 

do Oriente. 
 

Nestes «magos», representantes das religiões 

pagãs circunvizinhas, o Evangelho vê as Primí-

cias das nações, que acolhem a Boa-Nova 

da salvação pela Encarnação. 
 

A vinda dos magos a Jerusálem, para «adorar 

o rei dos judeus», mostra que eles procuram 

em Israel, à luz messiânica da estrela de Da-

vid, Aquele que será o rei das nações. A sua 

vinda significa que os pagãos não podem 

descobrir Jesus e adorá-Lo como Filho de 

Deus e Salvador do mundo, senão voltando-

se para os Judeus e recebendo deles a sua 

promessa messiânica, tal como está contida 

no Antigo Testamento. 
 

A Epifania manifesta que «todos os povos en-

tram na família dos patriarcas» e adquire a 

«israelitica dignitas» - a dignidade própria do 

povo eleito 

 

 

Montijo, 5 de Janeiro de 2020                

Ano A 

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto 

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo 

http://www.paroquiadomontijo.com 

Solenidade 
Apostolado da Oração: Sábado, 4 às 15:30 - 

 Reunião no Centro Paroquial. 
 

 Domingo, 5 às 8:30 - Oração na Ca-

 pela do Centro. 
 

Catequistas: Domingo, 5 - Almoço de Natal. 
 

Carismáticos: Domingo, 5 às 14:30 na Igreja 

 São João Baptista - Setúbal - Assem-

 bleia Diocesana de Servidores (ASD) 

 dos Grupos do RCC de Setúbal. 
 

Clero: Terça, 7 - Reunião da Vigararia 
 

CPM: Sexta, 10 às 21:15 no Centro Paroquial 

 do Montijo - 1º Turno - 1ª Sessão. 
 

Escuteiros: Dias 11 e 12 - Lobitos - Acampa-

 mento Fim da Caçada. 
 

Catequese: Sábado, 11 e Domingo, 12 -  

 Reinício das Actividades. 

 

 

Dom José Ornelas Carvalho 
 

Domingo, 5 de Janeiro de 2020 
 

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
 

 

Rezemos pelo Senhor Bispo e suas intenções. 

 

 



PORQUE ADORAMOS DEUS?   
 

Quem compreende que é criatura de 

Deus reconhece humildemente o 

Omnipotente e adora-O. A adoração 

cristã, porém, não olha apenas para a 

grandeza, a omnipotência e a Santidade 

de Deus Pai. Com toda a gratidão ela 

também evoca Jesus, o nosso Salvador, 

pelo qual Deus teve a iniciativa de nos 

amar. 

 

Quem realmente adora Deus ajoelha-se 

diante d'Ele ou lança-se no chão. Assim 

se exprime a verdade a relação entre o 

ser humano e Deus. Ele é grande e nós 

somos pequenos. Simultaneamente, o ser 

humano é tão grande quando ele, numa 

livre entrega, se ajoelha diante de Deus. 

Uma pessoa que não crê, mas procura 

Deus e começa a rezar, pode encontrar 

Deus por este caminho.  

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 

 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 

dias do rei Herodes, quando chegaram a 

Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. 

«Onde está – perguntaram eles – o rei dos 

judeus que acaba de nascer? Nós vimos a 

sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». 

Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou pertur-

bado e, com ele, toda a cidade de Jerusa-

lém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes 

e escribas do povo e perguntou-lhes onde 

devia nascer o Messias. Eles responderam: 

«Em Belém da Judeia, porque assim está es-

crito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, 

não és de modo nenhum a menor entre as 

principais cidades de Judá, pois de ti sairá um 

chefe, que será o Pastor de Israel, meu po-

vo’». Então Herodes mandou chamar secre-

tamente os Magos e pediu-lhes informações 

precisas sobre o tempo em que lhes tinha 

aparecido a estrela. Depois enviou-os a Be-

lém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosa-

mente acerca do Menino; e, quando O en-

contrardes, avisai-me, para que também eu 

vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a 

caminho. E eis que a estrela que tinham visto 

no Oriente seguia à sua frente e parou sobre 

o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estre-

la, sentiram grande alegria. Entraram na ca-

sa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, 

prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. 

Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-

Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisa-

dos em sonhos para não voltarem à presen-

ça de Herodes, regressaram à sua terra por 

outro caminho.   

TEMPO DO NATAL - Ano A 

Mt 2, 1-12 

 

Hoje, irmãos e irmãs, somos convidados a imitar 

os Magos. Eles não discutem…, caminham; não 

ficam a ver, mas entram na casa de Jesus; não 

se colocam no centro, mas prostram-se aos pés 

d’Ele, que é o centro; não se fincam nos seus 

planos, mas prontificam-se a tomar outro cami-

nho. Nos seus gestos, temos um contacto estrei-

to com o Senhor, uma abertura radical a Ele, um 

envolvimento total com Ele. Com Ele, usam a 

linguagem do amor, a própria linguagem que 

Jesus, ainda infante, já fala. De facto, os Magos 

vão ter com o Senhor, não para receber, mas 

para dar. Perguntemo-nos: no Natal, trouxemos 
algum presente a Jesus, pela sua festa, ou tro-

camos presentes apenas entre nós? 
 
 

Se fomos ter com o Senhor de mãos vazias, hoje 

podemos remediar. Com efeito, o Evangelho 

contém por assim dizer uma pequena lista de 

prendas: ouro, incenso e mirra. O ouro, conside-

rado o elemento mais precioso, lembra-nos que, 

a Deus, deve ser dado o primeiro lugar. Deve ser 

adorado. Mas, para isso, é preciso privar-se a si 

mesmo do primeiro lugar e considerar-se neces-

sitado, não autossuficiente. E aqui entra 

o incenso, que simboliza o relacionamento com 

o Senhor, a oração, que se eleva para Deus 

como perfume. Ora, como o incenso para exa-

lar o seu perfume se deve queimar, assim tam-

bém para a oração é preciso «queimar» um 

pouco de tempo, gastá-lo para o Senhor. Mas 

fazê-lo de verdade, e não só em palavras. A 

propósito de factos, entra a mirra, unguento 

que seria utilizado ao envolver amorosamente o 

corpo de Jesus descido da cruz. Agrada ao Se-

nhor que cuidemos dos corpos provados pelo 

sofrimento, da sua carne mais frágil, de quem 

ficou para trás, de quem só pode receber não 

tendo nada de material para retribuir. É precio-

sa aos olhos de Deus a misericórdia com quem 

não tem para restituir, a gratuidade. É preciosa 

aos olhos de Deus a gratuidade. Neste tempo 

de Natal que está a terminar, não percamos a 

ocasião para dar um lindo presente ao nosso 

Rei, que veio para todos, não nos cenários faus-

tosos do mundo, mas na pobreza luminosa de 

Belém. Se o fizermos, resplandecerá sobre nós a 

sua luz. 


