Seja responsável!
Evite a propagação da pandemia!
Por si, por todos!

BEM HAJAM
•

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
acolhimento;

•

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.
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DOMINGO

Deus amou tanto o mundo,
que deu o seu Filho único.

SARILHOS GRANDES
10:00

Semana (quarta e sexta)

18:00

Hoje

voltamos a escutar que «Deus amou
tanto o mundo…» porque, na festa da
Santíssima Trindade, Deus é adorado e
amado e servido, porque Deus é Amor. Nele
há relações que são de amor, e tudo o que
faz, ativamente, o faz por Amor. Deus ama.
Ama-nos. Esta grande verdade é daquelas
que nos transformam que nos fazem
melhores.
Porque
penetram
no
entendimento, e tornam-se evidentes. E
penetram na nossa ação, e a vão
aperfeiçoando para uma ação toda de
amor. E como mais puro, torna-se maior e
mais perfeito.

Montijo, 7 de Junho de 2020
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Obras na Igreja Matriz

Domingo
Santissima Trindade
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João

Jo 3, 16-18

Naquele

tempo, disse Jesus a Nicodemos:

«Deus amou tanto o mundo que entregou o
seu Filho Unigénito, para que todo o homem
que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus não enviou o seu
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas
para que o mundo seja salvo por Ele. Quem
acredita n’Ele não é condenado, mas quem
não acredita n'Ele já está condenado, porque
não acreditou no nome do Filho Unigénito de
Deus».

Santo Anjo da Guarda: Quarta, 10 de Junho Dia de Portugal.
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo: Quinta,
11 de Junho - Solenidade.
Santo António de Lisboa: Sábado 13 de Junho
- Padroeiro secundário de Portugal Festa.
Nascimento de São João Baptista: Quarta 24 Solenidade
S. Pedrro e S. Paulo, Apóstolos: Segunda, 29 Solenidade.
Baptismos: Sexta, 24 de Julho às 21:30 no
Centro Paroquial do Montijo Preparação de Pais e Padrinhos.
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