CPM: Sexta, 10 às 21:15 no Centro Paroquial
do Montijo - 1ª Sessão - Turno.
Escuteiros: Dias 11 e 12 - Lobitos - Acampamento Fim da Caçada.
Dia 13 - TECOREE - Torneiro de Tecnica Escutista - Pioneiros - Quinta do
Álamo - Seixal
Catequese: Sábado, 11 e Domingo, 12 Reinício das Actividades.
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 18 às
8:00 na Igreja Matriz.
Schoenstatt: Sábado 18 às 21:00 - Oração do
Grupo na Capela do Centro.
Oitavário: De 18 a 25 - Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos.

INÍCIO
12 de Fevereiro às 21:30

INSCRIÇÕES
ABERTAS
Centro Paroquial do Montijo.

IGREJA MATRIZ

Festa

Montijo

Ano A

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

16:00 às18:00

SARILHOS GRANDES
DOMINGO

10:00

Semana (quarta e sexta)

18:00

CARTÓRIO

18:30

Sexta-feira a partir das

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto
email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com

INSCRIÇÕES ABERTAS
Centro Paroquial do Montijo

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo

Para dar início à sua vida pública e antecipar o «Baptismo» da Sua morte: aceita
assim, embora sendo sem pecado, ser
contado entre os pecadores, Ele, «o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo». O Pai proclama-O Seu «Filho
predilecto» e o Espírito desce sobre Ele. O
baptismo de Jesus é a prefiguração do
nosso baptismo.
Jesus Cristo se fez baptizar por João Baptista, no Jordão: na cruz, do seu lado trespassado, derramou sangue e água, sinais
do Baptismo e da Eucaristia, e depois da
Ressurreição confia aos Apóstolos esta
missão: «Ide e ensinai os povos, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».

http://www.paroquiadomontijo.com

Montijo, 12 de Janeiro de 2020
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Ano A
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Mt 3, 13-17

Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Baptista ao Jordão, para ser baptizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso de ser baptizado por Ti, e Tu vens ter
comigo?». Jesus respondeu-lhe: «Deixa
por agora; convém que assim cumpramos toda a justiça». João deixou então
que Ele Se aproximasse. Logo que Jesus
foi baptizado, saiu da água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de
Deus descer como uma pomba e pousar
sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia:
«Este é o meu Filho muito amado, no
qual pus toda a minha complacência».

Hoje, festa do Batismo de Jesus, o Evangelho
apresenta-nos a cena ocorrida na margem
do rio Jordão: no meio da multidão penitente
que caminha rumo a João Batista para receber o batismo encontra-se também Jesus.
Estava na fila. João gostaria de o impedir,
dizendo: «Eu devo ser batizado por ti!».

No momento em que Jesus, batizado por João, sai das águas do rio Jordão, a voz de
Deus Pai faz-se ouvir do alto: «Eis o meu Filho
muito amado, em quem depositei a minha
complacência». E ao mesmo tempo o Espírito
Santo, em forma de pomba, pousa sobre Jesus, que dá publicamente início à sua missão
de salvação; missão caracterizada por um
estilo, o estilo do servo humilde e manso, munido unicamente da força da verdade, como
Isaías tinha profetizado: «Ele não gritatá, nunca elevará a sua voz, [...] Não quebrará o
caniço rachado, não extinguirá a mecha que
ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião». Servo humilde e
manso.
Eis o estilo de Jesus, e também o estilo missionário dos discípulos de Cristo: anunciar o
Evangelho com mansidão e firmeza, sem gritar, sem repreender ninguém, mas com mansidão e firmeza, sem arrogância nem imposição.
Esta festa leva-nos a redescobrir o dom e a
beleza de ser um povo de batizados, isto é de
pecadores — todos o somos — de pecadores
salvos pela graça de Cristo, inseridos realmente, por obra do Espírito Santo, na relação filial
de Jesus com o Pai, acolhidos no seio da Mãe
Igreja e tornados capazes de uma fraternidade que não conhece confins nem barreiras.

Porventura o Baptismo é o único
caminho para a salvação?
Para todos os que acolheram o Evangelho e
ouviram

que

Cristo

3

«o

Caminho,

a

Verdade e a Vida», o Baptismo é o único
caminho para Deus e para a salvação. É
verdade que Cristo Morreu por toda a
humanidade. Portanto, também encontram
a salvação as pessoas que, embora não
tenham tido oportunidade de conhecer
Cristo e a Fé, procuram Deus de coração
sincero e orientam uma vida segundo a sua
consciência

(trata-se

do

baptismo

de

desejo).
Deus ligou a salvação aos

Sacramentos.

Por isso, a Igreja tem de os oferecer a todos
incansavelmente. Desistir da missão seria
uma traição ao mandamento de Deus.

Deus, não obstante, não está ligado aos
Seus sacramentos. Quando a Igreja, por
ciulpa própria ou por outras razões, não
cumpre a sua missão ou vê os seus trabalhos
gor a do s , o pró pri o De us a bre ou tros
caminhos para a

Salvação em Cristo.

A Virgem Maria ajude todos nós, cristãos, a
conservar uma consciência sempre viva e
reconhecida pelo nosso Batismo, e a percorrer com fidelidade o caminho inaugurado por
este Sacramento do nosso renascimento. E
sempre com humildade, mansidão e firmeza.
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