Catequese para Adultos: Inscrições Abertas
no Centro Paroquial do Montijo.
Crisma: Sexta, 14 às 21:30 - 2ª Formação no
Centro Paroquial do Montijo.
Continuam Abertas as Inscrições.
Rosário dos Não Nascidos: Sábado, 15 às 8:00
na Igreja Matriz.
Jovens: De 21 a 24 - Convívio Fraterno.
CPM: Sexta, 21 às 21:15 no Centro Paroquial
do Montijo - 1º Turno - 4ª Sessão.
Catequese: Dias 22 e 23 - Encontro Interdiocsano dos Catequistas em Fátima.
De 22 a 26 - Interrupção das Actividades.

Escuteiros
Sexta, 21 - Vigília de Oração na Igreja Matriz.
Sábado, 22 - Dia do Fundador Mundial do
Escutismo, Baden Powell e Promessas,
na Missa das 18:30 na Igreja Matriz

Terça-feira, 25 de Fevereiro

Quarta-feira de Cinzas
Tempo da Quaresma
26 de Fevereiro

.

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

16:00 às18:00

DOMINGO
Semana (quarta e sexta)

18:00

CARTÓRIO

18:30

********

de perfeição que está radicado no coração
de cada homem. Esta é a razão pela qual o

nas, mas também atinge a perfeição do cristianismo, ou, nas palavras de Jesus, atinge a
perfeição do reino de Deus: «Quem os praticar e ensinar, será considerado grande no
facebook - paroquiadomontijodivinoespiritosanto

reino dos céus».

email: paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com

O exemplo de Jesus convida-nos àquela
perfeição da vida cristã que realiza com
ações o que se prega com palavras.

Rua Serpa Pinto, nº 60 - 2870 - 363 Montijo
http://www.paroquiadomontijo.com

mccvigarariamontijo@gmail.com
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verdade, a Lei de Deus corresponde ao ideal

torna-se realizado em suas aspirações huma-

Movimento Cursilhos Cristandade

Para mais informações contactar o
Movimento através do mail:

da lei de Deus. Segundo o pensamento de

cumpridor dos mandamentos não somente

Neste dia não há Missa às 19:00

De 30 de Abril a 3 de Maio, realiza-se o 111º
Cursilho de Cristandade de Senhoras.

ral do Antigo Testamento: os mandamentos

sição vinda de fora. Muito pelo contrário. Na

Imposição das Cinzas nas Missas das
9:00 e 21:00

De 12 a 15 de Março, realiza-se o 137º Cursilho
de Cristandade de Homens.

que consideramos o resumo do código mo-

mente externos. Não. A Lei não é uma impo-

10:00

Sexta-feira a partir das

No Evangelho de hoje, Jesus refere-se àquilo

Jesus, a Lei não consiste em princípios mera-

SARILHOS GRANDES

Missa na Igreja Matriz às 9:00
Neste dia não há Missa às 19:00

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM

IGREJA MATRIZ
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Montijo, 16 de Fevereiro de 2020
1

Ano A
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus

Forma Breve

Naquele

Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

tempo, disse Jesus aos seus

discípulos: «Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi
dito aos antigos: ‘Não matarás; quem
matar será submetido a julgamento’. Eu,
porém, digo-vos: Todo aquele que se
irar contra o seu irmão será submetido a
julgamento. Ouvistes que foi dito: ‘Não
cometerás adultério’. Eu, porém, digovos: Todo aquele que olhar para uma
mulher com maus desejos já cometeu

adultério com ela no seu coração. Ou-

Corpo Nacional de Escutas
D. José Ornelas nomeou novos
Assistentes Regionais
O Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, nomeou, com data de 10 de fevereiro, novos Assistentes Regionais do Corpo Nacional de Escutas em Setúbal, para um período estatutário de três anos. Esta missão
é confiada ao Padre Casimiro Simão
Abreu Henriques, juntamente com o Padre João Rosa José, em coordenação
com os assistentes do Departamento Diocesano da Juventude.
No decreto de nomeação, D. José Ornelas pede “que o Senhor conduza, com a
luz do seu Espírito, estes seus sacerdotes,
para que sejam, pelo exemplo e a Palavra, para os jovens escuteiros e os seus
dirigentes, guias e modelos dos valores
humanos e cristãos que enformam o
CNE”.

vistes ainda que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas

É lícito provocar a morte para eliminar o
sofrimento?
NÃO. Com a eutanásia e o suicídio assistido, não
se elimina o sofrimento, elimina-se a vida da pessoa que sofre. Tal como não se elimina a pobreza
eliminando a vida dos pobres.
A morte provocada não é resposta para o sofrimento. O recurso à eutanásia e ao suicídio assistido é uma forma de desistir de combater e aliviar
o sofrimento.
Com a legalização da eutanásia e do suicídio
assistido, o Estado afirma que a vida de pessoas
doentes e em sofrimento já não merece protecção, não é digna de ser vivida. E isso não é aceitável.
A dignidade de uma pessoa não se mede pela
sua utilidade para a sociedade, nem diminui
com o sofrimento ou a proximidade da morte.
A dignidade da vida humana não depende de
circunstâncias externas e nunca se perde.

DEVEMOS DEFENDER A VIDA HUMANA
ATÉ AO FIM.
E NUNCA PROVOCAR A MORTE.

cumprirás diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que não jureis
em caso algum. A vossa linguagem de-

ve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa
disto vem do Maligno».

VISITAS PASTORAIS DO SENHOR BISPO
Padre Casimiro Henriques
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Padre João Rosa José
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Paróquias de Canha, Pegões Velhos e
Pegões Cruzamento
De 10 a 16 de Fevereiro.
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