
Montijo, 24 de Maio de 2020                

Com Jesus, até ao Pai 
Não encontraremos melhor modelo para pro-

curar a Deus que o próprio Jesus Cristo.  
 

Mas, perguntareis, como pode Cristo ser nos-

so modelo nisto?  
 

Como podia Ele procurar a Deus, se era o 

próprio Deus?  
 

É verdade que Jesus Cristo é Deus, «Deus de 

Deus, Luz de Luz» (Credo), que é o Filho do 

Deus vivo, igual ao Pai.  
 

Mas também é homem; Ele é autenticamente 

um dos nossos pela sua natureza humana 

[...]. E nós vemos a Cristo Jesus, qual gigante, 

lançar-Se em busca da glória de seu Pai.  
 

Essa é a sua disposição primordial. 
 

Se, enquanto Deus, Jesus é o termo da nossa 

busca, enquanto homem, Ele é o seu modelo 

inexprimível, o exemplo único do qual não 

devemos nunca afastar os olhos.  
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IR Á MISSA EM TEMPOS DE COVID-19 

30 de Maio é a data para o regresso gradual 

das celebrações comunitárias. 

• Se faz parte de um grupo de risco, evite o 

domingo e opte por um dia da semana; 

 

• O uso de máscara é obrigatório; 

 

• Higienize as mãos; 

 

• Siga as indicações das equipas de aco-

lhimento; 
 

• Entre e saia por portas diferentes; 
 

• Ocupe os lugares indicados; 
 

• Respeite a distância mínima, mesmo para 

comungar; 
 

• Não distribua folhas, desdobráveis ou 

qualquer outro objecto de papel; 
 

• O ofertório faz-se à saída; 
 

• O gesto da paz continua suspenso; 
 

• Comungue em silêncio; 
 

• Receba o Corpo de Cristo nas suas mãos; 
 

• No fim da celebração, regresse logo a 

casa. 

Seja responsável!  

Evite a propagação da pandemia! 

Por si, por todos! 

    Junho 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus        

 
 

 

 

 

Naquele tempo, os onze discípulos partiram 

para a Galileia, em direcção ao monte que 

Jesus lhes indicara. Quando O viram, adora-

ram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus 

aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me 

foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai to-

das as nações, baptizando-as em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as 

a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou 

sempre convosco até ao fim dos tempos».  

 

Sócio Caritativo 
 

Caríssimos Paroquianos e Amigos 
 

A nossa Instituição - Centro Paroquial do Montijo, 

tem sido procurada por muitos irmãos nossos 
que estão necessitados de ajuda alimentar.  
 

Somos todo convidados dentro das possibilida-

des de cada um a contribuir com um donativo 

ou géneros alimentares, para podemos fazer 

chegar alimentos a todos os que nos procuram. 

Todos os contributos – donativo ou alimentos, 

devem ser entregues na Secretaria do Centro 

Paroquial.  
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INSCRIÇÕES
 

Até 29 de Maio de 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantários           

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

  1º Ciclo 
 
 

 

 

Serviços Administrativos  

  Rua Serpa Pinto, nº 60 - Montijo 

 

 

Horário  

9:30 às 12:00 e 15:00 às 18:00 

Contactos 

21 231 0401 - 916 470 327 

 secretariacparoquial@gmail.com 

 Mt 28, 16-20  

Igreja Matriz 
 

 

De Segunda a Sábado está aberta das 

15:30 às 17:30 

 

Caríssimos paroquianos e ami-

gos, sabemos das dificuldades 

e do tempo  menos bom que 

todos estamos a passar nas 

nossas vidas, e como nos diz o 

Papa Francisco “estamos todos 

no mesmo barco”.  
 

Isto faz-nos pensar no dever de 

ajudar-nos uns aos outros, mes-

mo com o pouco que temos.  
 

Como sabeis estamos a cuidar da nossa Casa, 
comum, concretamente o arranjo do Altar da 

Purificação onde está a imagem da Nossa Se-

nhora de Fátima e obras na Sacristia. 
 

Estas obras já estavam adjudicadas antes desta 

pandemia que nos apanhou a todos despreveni-

dos, pelo que vimos a apelar à generosidade de 

todos, a contribuir com a ajuda possível que nes-

te momento estamos necessitados. Assim tam-

bém estamos a contribuir para manter alguns 

postos de trabalho na empresa de restauro. Indi-

camos o NIB para  fazerem o vosso donativo:   
 

PT50 00330000000341321670 5 
 

  Bem hajam 
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