
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, 23 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. 
 

Crisma: Sexta, 21  às 21:30  - 3ª Formação no 

 Centro Paroquial do Montijo.  

 Continuam Abertas as Inscrições. 
 

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 Interdio- 

 cesano dos Catequistas em Fátima. 

 De 22 a 26 - Interrupção das Activi-

 dades. 
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DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 
. 
 

Ano A 

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 

              Escuteiros 

 

Sexta, 21, às 22:00 – 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 

Quarta-feira de Cinzas 
 

Tempo da Quaresma 
 

26 de Fevereiro 
 

Imposição das Cinzas nas Missas das  

9:00 e 21:00 
 

Neste dia não há Missa às 19:00 

Terça-feira, 25 de Fevereiro 
 

Missa na Igreja Matriz às 9:00 
 

Neste dia não há Missa às 19:00 

Hoje, a Palavra de Deus, ensina-nos que a 

fonte original e a medida da santidade estão 

em Deus: «Sede, portanto, perfeitos como o 

vosso Pai celeste é perfeito». Ele inspira-nos, e 

caminhamos para ele.  
 

O caminho é percorrido sob a nova lei, a lei 

do Amor. O amor é o condutor seguro dos 

nossos ideais, expresso tão certeiramente nes-

te quinto capítulo do Evangelho de São Ma-

teus.  
 

Para vencer —diz-nos Jesus — é preciso ter um 

grande domínio interior e a suficiente clarida-

de de saber por qual lei nos regemos: a lei do 

amor incondicional, gratuito e magnânimo.  
 

O amor levou-O à cruz, pois o ódio vence-se 

com amor.  
 

Este é o caminho da vitória, sem violência, 

com humildade e amor gozoso, pois Deus é 

Amor feito ação. E se os nossos atos proce-

dem deste mesmo amor que não defrauda, o 

Pai nos reconhecerá como seus filhos.  
 

Este é o caminho perfeito, o do amor supera-

bundante que nos põe na corrente no Reino, 

cuja expressão mais fiel é a sublime manifesta-

ção do transbordante amor que Deus derra-

mou nos nossos corações pelo dom do Espírito 

Santo. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Ouvistes que foi dito aos an-

tigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. 

Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao ho-

mem mau. Mas se alguém te bater na 

face direita, oferece-lhe também a es-

querda. Se alguém quiser levar-te ao 

tribunal, para ficar com a tua túnica, 

deixa-lhe também o manto. Se alguém 

te obrigar a acompanhá-lo durante 

uma milha, acompanha-o durante du-

as. Dá a quem te pedir e não voltes as 

costas a quem te pede emprestado. 

Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu pró-

ximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, 

digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai 

por aqueles que vos perseguem, para 

serdes filhos do vosso Pai que está nos 

Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons 

e maus e chover sobre justos e injustos. 

Se amardes aqueles que vos amam, 

que recompensa tereis? Não fazem a 

mesma coisa os publicanos? E se sau-

dardes apenas os vossos irmãos, que 

fazeis de extraordinário? Não o fazem 

também os pagãos? Portanto, sede per-

feitos, como o vosso Pai celeste é perfei-

to».  

Ano A 

Mt 5, 38 - 48 

Neste sétimo domingo do Tempo Comum, as 

leituras bíblicas falam-nos da vontade de Deus 

de tornar os homens partícipes da sua vida: 

«sede santos, porque Eu sou santo. Eu, o Senhor 

vosso Deus». Com estas palavras, e com os pre-

ceitos a que elas dão origem, o Senhor convida-

va o povo que tinha escolhido a ser fiel à aliança 

com Ele, caminhando pelas suas veredas e fun-

dava a legislação social sobre o mandamento 

«amarás ao teu próximo como a ti mesmo». De-

pois, se ouvirmos Jesus, no qual Deus assumiu um 

corpo mortal para se fazer próximo de cada ho-

mem e revelar o seu amor infinito por nós, encon-

tramos aquela mesma chamada, aquele mesmo 

objectivo audacioso. De facto, o Senhor diz: 

«Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai 

celeste». Mas quem poderia tornar-se perfeito?  
 

A nossa perfeição é viver como filhos de Deus, 

cumprindo concretamente a sua vontade.  
 

De que modo podemos imitar Jesus? Ele diz: 

«Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos 

do vosso Pai que está nos Céus».  
 

Quem acolhe o Senhor na própria vida e o ama 

com todo o coração é capaz de um novo início.  
 

Consegue cumprir a vontade de Deus: realizar 

uma nova forma de existência animada pelo 

amor e destinada à eternidade.  
 

O apóstolo Paulo acrescenta: «Não sabeis que 
sois templos de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós?».  
 

Se estivermos deveras conscientes desta realida-

de, e a nossa vida for por ela profundamente 

plasmada, então o nosso testemunho torna-se 

claro, eloquente e eficaz. difícil.  
 

«É grandioso o amor — um bem que torna leve 
tudo o que é pesado e suporta tranquilamente 

tudo o que é difícil. O amor aspira a elevar-se, 
sem ser aprisionado seja pelo que for na terra. 

Nasce de Deus e só em Deus pode encontrar 

repouso». 
 

Invoquemos a Virgem Maria, Mãe de Deus e da 

Igreja, para que nos ensine a amar-nos uns aos 

outros e a acolher-nos como irmãos, filhos do Pai 

celeste. 

SÓ DEUS É O SENHOR DA VIDA E DA MORTE 
 

 

 

Só Deus é o Senhor da vida e da morte.  
 

Excepto em caso de legítima defesa, nin-

guém pode matar ninguém. 
 

No livro do Êxodo, diz-se claramente: "Não 

matarás!".  

 

Atentar contra a vida é um delito contra 

Deus.  
 

A vida é sagrada; isso significa que pertence 

a Deus, é Sua propriedade.  

Até a nossa própria vida nos foi apenas confi-

ada.  
 

Foi o próprio Deus que nos ofereceu a vida; só 

Ele no-la pode tomar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eutanásia: Milhares de pessoas  

protestaram contra a legalização 

http://www.vatican.va/liturgical_year/liturgico_po/tempocomum.html
https://agencia.ecclesia.pt/portal/eutanasia-milhares-de-pessoas-protestaram-contra-a-legalizacao-em-dia-de-votacoes-no-parlamento-c-fotos/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/eutanasia-milhares-de-pessoas-protestaram-contra-a-legalizacao-em-dia-de-votacoes-no-parlamento-c-fotos/

