
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, 9 de Fevereiro 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. 
 

Apostolado da Oração: Sábado, 8 às 15:30 - 

 Reunião no Centro Paroquial. 

 Domingo, 9 às 8:30 - Oração na Ca-

 pela do Centro Paroquial. 
 

CPM: Sexta, 7 às 21:15 no Centro Paroquial do 

 Montijo - 1º Turno - 3ª Sessão. 
 

Baptismos: Sexta, 7 às 21:30 no Centro Paro-

 quial do Montijo - Preparação de Pais 

 e Padrinhos. 
 

Crisma: Início a 7 de Fevereiro às 21:30 no Cen-

 tro Paroquial do Montijo. Inscrições 

 Abertas. 
 

Catequese; Domingo, 9 - Dia do Catequista 

 no Cristo Rei - Almada. “Levanta-te” é o 

 mote do encontro de catequistas que 

 vai colocar os animadores da Palavra 

 em caminho de preparação para a 

 Jornada Mundial da Juventude.  
 

Dia Mundial do Doente: Terça, 11 de Fevereiro. 
 

Bispo Dom Gilberto: Quarta, 12 - Completa o 

 31º Aniversário da sua Ordenação 

 Episcopal. Rezemos pelas suas inten-

 ções. 
 

Jovens: De 21 a 24 - Convívio Fraterno. 
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DOMINGO V DO TEMPO COMUM 
. 
 

Ano A 

VISITAS PASTORAIS DO SENHOR BISPO  

Paróquia da Atalaia  

 

De 3 a 9 de Fevereiro. 
 

Paróquias de Canha, Pegões Velhos e  

Pegões Cruzamento 

 

De 10  a 16 de Fevereiro. 

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, São Mateus nos lembra aquelas pala-

vras que Jesus nos fala sobre a missão dos 

cristãos: ser sal e luz do mundo. O sal, por 

uma parte, é este condimento necessário 

que dá sabor aos alimentos: sem sal, que 

pouco valem os pratos! Por outra parte, ao 

longo dos séculos o sal tem sido um elemento 

fundamental para a conservação dos ali-

mentos pelo seu poder de evitar a decompo-

sição. Jesus nos diz: - Deveis ser sal em vosso 

mundo, e como o sal, dar sabor e evitar a 

deterioração.  
 

E, também como o sal, o discípulo de Cristo 

deve preservar-se da corrupção: onde estão 

os cristãos de fé viva, não pode haver injusti-

ças, violências, abusos aos débeis… 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Vós sois o sal da terra. Mas se 

ele perder a força, com que há-de sal-

gar-se? Não serve para nada, senão 

para ser lançado fora e pisado pelos 

homens. Vós sois a luz do mundo. Não se 

pode esconder uma cidade situada so-

bre um monte; nem se acende uma 

lâmpada para a colocar debaixo do 

alqueire, mas sobre o candelabro, onde 

brilha para todos os que estão em casa. 

Assim deve brilhar a vossa luz diante dos 

homens, para que, vendo as vossas bo-

as obras, glorifiquem o vosso Pai que 

está nos Céus».  

Ano A 

Mt 5, 13 - 16 

 

«Vinde a Mim, todos os que andais can-

sados e oprimidos, e Eu vos aliviarei» 
 

Queridos irmãos e irmãs enfermos: a doen-

ça coloca-vos de modo particular entre os 

«cansados e oprimidos» que atraem o olhar 

e o coração de Jesus. É de lá que vem a 

luz para os vossos momentos de escuridão, 

a esperança para o vosso desalento.  
 

Convida-vos a ir ter com Ele: «Vinde». Com 

efeito, n’Ele encontrareis força para ultra-

passar as inquietudes e interrogações que 

vos surgem nesta “noite” do corpo e do 

espírito. É verdade que Cristo não nos dei-

xou receitas, mas, com a sua paixão, morte 

e ressurreição, liberta-nos da opressão do 

mal.  

                                               Papa Francisco 

Ser sal e luz é o testemunho  

diário do cristão 
 

 

O simples testemunho habitual 
O maior testemunho do cristão é dar a vida 

como fez Jesus, isto é, o martírio. Mas há tam-

bém outro testemunho, de todos os dias, que 

começa pela manhã quando se acorda, e ter-

mina à noite, quando se vai dormir: “o simples 

testemunho habitual”. 

Sal e luz 
“Parece pouco”, mas o Senhor “com pouco faz 

milagres, faz maravilhas”. Portanto, é preciso ter 

uma atitude de “humildade”, que consiste em 

tentar ser somente sal e luz. 
 

Nenhum mérito 

Ser cristão de todos os dias significa ser luz 
“para as pessoas, para ajudar nas horas de es-

curidão”: O Senhor nos diz assim: “Você é sal, 

você é luz”- “Ah, verdade! Senhor, é assim. Vou 

atrair tantas pessoas para a igreja e farei…” –  
 

“Não, você vai fazer de modo que os outros 

vejam e glorifiquem o Pai. E não será atribuído a 

você nenhum mérito. À noite, quando vamos 

para casa, não dizemos: “Que boa a luz”, não.  
 

Ignoramos a luz, mas vivemos com aquela luz 

que ilumina. Esta é uma dimensão que faz com 

que nós cristãos sejamos anônimos na vida. 
 

Não somos protagonistas dos nossos méritos. 
 

Uma bela oração para todos nós, no final do 

dia, seria se perguntar: “Fui sal hoje? Fui luz ho-

je?”. Esta é a santidade de todos os dias. Que o 

Senhor nos ajude a entender isso.  
    Papa Francisco 


