
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, 1 de Março de 2020                 

facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto 

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo 

http://www.paroquiadomontijo.com 

Catequese para Adultos: Inscrições Abertas no

 Centro Paroquial do Montijo. 
 

Crisma: Sexta, 28  às 21:30  - 4ª Formação no Cen-

 tro Paroquial do Montijo.  
 

Carismáticos: Sábado, 29 às 9:30 - Retiro Diocesa-

 no. 
 

Catequese: Sábado, 29 e Domingo, 1 de Março 

 -  Reinício das Actividades. 

 Sábado, 7 - Retiro de Catequistas no 

 Seminário de Almada. 

Apostolado da Oração: Domingo, 1 às 8:30 - 

 Oração na Capela do Centro. 

 Sexta, 6 às 21:00 - Oração na Capela 

 do Centro. 

 Sábado, 7 às 15:30 - Oração na Ca-

 pela do Centro. 
 

Clero: Terça, 3 - Reunião da Vigararia. 
 
 

Primeiras 6 Quintas Feiras do Mês: Quinta, 5 - Ora-

 ção após a Missa das 9:00. 
 

Primeiras 9 Sextas-Feiras do Mês: Sexta, 6 -  Ora-

 ção após a Missa das 9:00. 
 

CPM: Sexta, 6 de Março às 21:15 no Centro 

 Paroquial do Montijo - 1º Turno - 5ª  Sessão 

 Sábado, 7 e Domingo, 8 - Encontro - 

 Peregrinação Nacional. 
 

Baptismos: Sexta, 6 às 21:30 no Centro Paroquial - 

 Reunião de Preparação de Pais e Padri-

 nhos. 
 
 

Primeiros 5 Sábados do Mês: Sábado, 7 às  8:30 - 

 Terço do Rosário - 9:00, Missa seguida de 

 15 m de companhia a Nossa Senhora. 
 

Cáritas: Abertura da Semana Cáritas de 8 a 

 15 de Março. Ver programa na Igreja. 

1 5 6 

Movimento Cursilhos Cristandade 

 

 

De 12 a 15 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 

Hoje celebramos o primeiro domingo de 

Quaresma e, este tempo litúrgico “forte” é 

um caminho espiritual que nos leva a partici-

par do grande mistério da morte e da ressur-

reição de Cristo. Diz o Papa João Paulo II: 

que «em cada ano a Quaresma nos propõe 

um tempo para intensificar a nossa oração e 

a penitência, e abrir o nosso coração à aco-

lhida dócil da vontade divina.  
 

A Quaresma convida-nos a percorrer um iti-

nerário espiritual que nos prepara para revi-

ver o grande mistério da morte e ressurreição 

de Jesus Cristo, primeiro por meio da escuta 

constante da Palavra de Deus e a pratica 

mais intensa da mortificação, graças à qual 

podemos ajudar com maior generosidade 

ao próximo necessitado».  
 

A Quaresma e o Evangelho de hoje nos ensi-

nam que a vida é um caminho que nos deve 

levar ao céu. Mas, para poder merecê-lo, 

devemos ser provados pelas tentações. 

«Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, 

para ser posto à prova pelo diabo». Jesus 

quis ensinar-nos, ao permitir ser tentado, co-

mo devemos lutar e vencer as nossas tenta-

ções: com a confiança em Deus e a oração, 

com a graça divina e a fortaleza. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 
 

 

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo 

Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo 

Diabo. Jejuou quarenta dias e quarenta 

noites e, por fim, teve fome. O tentador 

aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho de 

Deus, diz a estas pedras que se transformem 

em pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: 

‘Nem só de pão vive o homem, mas de to-

da a palavra que sai da boca de Deus’». 

Então o Diabo conduziu-O à cidade santa, 

levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe: 

«Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, 

pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus 

Anjos que te recebam nas suas mãos, para 

que não tropeces em alguma pedra’». Res-

pondeu-lhe Jesus: «Também está escrito: 

‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». De novo 

o Diabo O levou consigo a um monte muito 

alto, mostrou-Lhe todos os reinos do mundo 

e a sua glória, e disse-Lhe: «Tudo isto Te da-

rei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-

lhe Jesus: «Vai-te, Satanás, porque está es-

crito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele 

prestarás culto’». Então o Diabo deixou-O e 

aproximaram-se os Anjos e serviram-n'O.  

Ano A 

 Mt 4, 1 - 11 
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conta verdadeiramente aos olhos de Deus é 

que ela escave dentro de nós, chegando a 

romper a dureza do nosso coração, para o con-

verter cada vez mais a Ele e à sua vontade. 
 

3. A vontade apaixonada que Deus tem de  

    dialogar com os seus filhos 
 

O facto de o Senhor nos proporcionar uma vez 

mais um tempo favorável para a nossa conver-

são, não devemos jamais dá-lo como garanti-

do. Esta nova oportunidade deveria suscitar em 

nós um sentido de gratidão e sacudir-nos do 

nosso torpor. Não obstante a presença do mal, 

por vezes até dramática, tanto na nossa existên-

cia como na vida da Igreja e do mundo, este 

período que nos é oferecido para uma mudan-

ça de rumo manifesta a vontade tenaz de Deus 

de não interromper o diálogo de salvação con-

nosco. Em Jesus crucificado, que Deus «fez pe-

cado por nós», esta vontade chegou ao ponto 

de fazer recair sobre o seu Filho todos os nossos 

pecados, como se houvesse – segundo o Pa-

pa Bento XVI – um «virar-se de Deus contra Si 

próprio». De facto, Deus ama também os seus 

inimigos. 
 

4. Uma riqueza que deve ser partilhada, e não  

    acumulada só para si mesmo 
 

Colocar o Mistério pascal no centro da vida 

significa sentir compaixão pelas chagas de Cris-

to crucificado presentes nas inúmeras vítimas 

inocentes das guerras, das prepotências contra 

a vida desde a do nascituro até à do idoso, das 

variadas formas de violência, dos desastres am-

bientais, da iníqua distribuição dos bens da ter-

ra, do tráfico de seres humanos em todas as 

suas formas e da sede desenfreada de lucro, 

que é uma forma de idolatria. 

Também hoje é importante chamar os homens 

e mulheres de boa vontade à partilha dos seus 

bens com os mais necessitados através da es-

mola, como forma de participação pessoal na 

edificação dum mundo mais justo. A partilha, na 

caridade, torna o homem mais humano; com a 

acumulação, corre o risco de embrutecer, fe-

chado no seu egoísmo. Podemos e devemos ir 

mais além, considerando as dimensões estrutu-

rais da economia  

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos:  

reconciliai-vos com Deus»   
 

O Senhor concede-nos, também neste ano, um 

tempo propício para nos prepararmos para cele-

brar, de coração renovado, o grande Mistério 

da morte e ressurreição de Jesus, perne da vida 

cristã pessoal e comunitária. Com a mente e o 

coração, devemos voltar continuamente a este 

Mistério. Com efeito, o mesmo não cessa de 

crescer em nós na medida em que nos deixar-

mos envolver pelo seu dinamismo espiritual e 

aderirmos a ele com uma resposta livre e gene-

rosa. 
 

1. O Mistério pascal, fundamento da conversão 
 

A alegria do cristão brota da escuta e receção 

da Boa Nova da morte e ressurreição de Jesus: o 

kerygma. Este compendia o Mistério dum amor 

«tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos 

proporciona uma relação cheia de diálogo sin-

cero e fecundo». Quem crê neste anúncio rejeita 

a mentira de que a nossa vida teria origem em 

nós mesmos, quando na realidade nasce do 

amor de Deus Pai, da sua vontade de dar vida 

em abundância. Se, pelo contrário, se presta 

ouvidos à voz persuasora do «pai da mentira», 

corre-se o risco de precipitar no abismo do ab-

surdo, experimentando o inferno já aqui na terra, 

como infelizmente dão testemunho muitos acon-

tecimentos dramáticos da experiência humana 

pessoal e coletiva. 
 

2. Urgência da conversão 
 
 

É salutar uma contemplação mais profunda do 

Mistério pascal, em virtude do qual nos foi con-

cedida a misericórdia de Deus. Com efeito, a 

experiência da misericórdia só é possível «face a 

face» com o Senhor crucificado e ressuscitado, 

«que me amou e a Si mesmo Se entregou por 

mim». Um diálogo coração a coração, de amigo 

a amigo. Por isso mesmo, é tão importante a 

oração no tempo quaresmal. Antes de ser um 

dever, esta expressa a necessidade de corres-

ponder ao amor de Deus, que sempre nos pre-

cede e sustenta. De facto, o cristão reza ciente 

da sua indignidade de ser amado. A oração 

poderá assumir formas diferentes, mas o que 
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http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt.html

