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Serviços Administrativos 
Rua Serpa Pinto, nº 60 - Montijo 

 
 

Horário 
 

9:30 às 12:00  e  15:00 às 18:00 
 

Contactos 

916 470 327 - 212 310 401 
secretariacparoquial@gmail.com 
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Abre dia 18 de Maio 
ao Público 

 

Hoje, a cena que contemplamos no Evange-

lho põe-nos diante da intimidade que existe 

entre Jesus Cristo e o Pai; mas não é só isso, 

também nos convida a descobrir a relação 

entre Jesus e os seus discípulos. «E depois que 

eu tiver ido e preparado um lugar para vós, 

voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, 

onde eu estiver, estejais vós também»: estas 

palavras de Jesus, não só situam os discípulos 

numa perspectiva de futuro, como os convi-

da a manterem-se fieis ao seguimento que 

tinham empreendido. Para compartilhar com 

o Senhor a vida gloriosa, hão de compartilhar 

também o mesmo caminho que leva Jesus 

Cristo às moradas do Pai.  
 

Neste convite que Jesus nos faz, de ir ao Pai 

por Ele, com Ele e Nele, se revela o seu dese-

jo mais íntimo e a sua mais profunda missão: 

«Ele que por nós se fez homem, sendo o Filho 

único, quer fazer-nos seus irmãos e, para isso, 

faz chegar até ao Pai verdadeiro a sua pró-

pria humanidade, levando nela consigo a 

todos os da sua mesma raça»   

Eu sou a porta das ovelhas 

Obras na Igreja Matriz 
Caríssimos paroquianos 

e amigos, 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 mes-

mo barco”.  
 
 

Isto faz-nos pensar no 

dever de ajudar-nos uns 

aos outros, mesmo 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 

Senhora de Fátima e obras na Sacristia. 
 

Estas obras já estavam adjudicadas antes 

desta pandemia que nos apanhou a todos 

desprevenidos, pelo que vimos a apelar à 

generosidade de todos, a contribuir com a 

ajuda possível que neste momento estamos 

necessitados. Assim também estamos a contri-

buir para manter alguns postos de trabalho na 

empresa de restauro. Indicamos o NIB para  

fazerem o vosso donativo:   
 

PT50 00330000000341321670 5 
 

  Obrigado. 

Eu sou  
o caminho,  
a verdade  

e a  
vida. 



Igreja Matriz 
 

 

De Segunda a Sábado está aberta das 

15:30 às 17:30 
 

 

Pedido de Ajuda Urgente 
Sócio Caritativo 

 

Caríssimos Paroquianos e Amigos 
 

Neste tempo de grande dificuldade que 

estamos a passar, a nossa Instituição - Cen-

tro Paroquial do Montijo, tem sido procura-

da por muitos irmãos nossos que estão ne-
cessitados de ajuda alimentar.  
 

Como Comunidade Cristã Católica, somos 
convidados dentro das possibilidades de 

cada um a contribuir com um donativo ou 

géneros alimentares, para podemos fazer 

chegar alimentos a todos os que nos procu-

ram. 
 

Todos os contributos – donativo ou alimen-

tos, devem ser entregues na Travessa João 

de Deus - (traseiras do Centro Paroquial)  

das 11.00 às 12:00 de segunda a sexta. 
           Bem hajam 

            

 

Movimento Cursilhos Cristandade do Montijo 
 

No passado sábado, dia 2 de maio, o Movimen-

to dos Cursilhos de Cristandade do Montijo fez 

festa com e em Cristo. 

Ver mais…. https:/paroquiadomontijo.com/  

2 3 4 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-

los: «Não se perturbe o vosso coração. Se 

acreditais em Deus, acreditai também em 

Mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas; 

se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou 

preparar-vos um lugar? Quando Eu for prepa-

rar-vos um lugar, virei novamente para vos 

levar comigo, para que, onde Eu estou, este-

jais vós também. Para onde Eu vou, conhe-

ceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, 

não sabemos para onde vais: como pode-

mos conhecer o caminho?». Respondeu-lhe 

Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me 

conhecêsseis, conheceríeis também o meu 

Pai. Mas desde agora já O conheceis e já O 

vistes». Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o 

Pai e isto nos basta». Respondeu-lhe Jesus: 

«Há tanto tempo que estou convosco e não 

Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. 

Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não 

acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em 

Mim? As palavras que Eu vos digo, não as 

digo por Mim próprio; mas é o Pai, permane-

cendo em Mim, que faz as obras. Acreditai-

Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; 

acreditai ao menos pelas minhas obras. Em 

verdade, em verdade vos digo: quem acredi-

ta em Mim fará também as obras que Eu faço 

e fará obras ainda maiores, porque Eu vou 

para o Pai».  

 

INSCRIÇÕES
 

18 a 29 de Maio de 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantários  
e 

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 

Jo 14, 1-12 

https://paroquiadomontijo.com/

