
Montijo, 5 de Julho de 2020                
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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 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. 

 

Hoje, Jesus mostra-nos duas realidades que o 

definem: Ele é quem conhece o Pai em toda 

a profundidade, e é «manso e humilde de 

coração». Também aí podemos descobrir 

duas atitudes necessárias para poder enten-

der e viver o que Jesus nos oferece: a simpli-

cidade e o desejo de nos aproximarmos d’E-

le. Jesus encontra o seu repouso no Pai, e a 

sua paz pode ser refúgio para todos os que 

foram maltratados pela vida: «Vinde a mim, 

todos vós que estais cansados e carregados 

de fardos, e eu vos darei descanso» . Jesus é 

humilde e a humildade é irmã da simplicida-

de. Quando aprendemos a ser felizes através 

da simplicidade, então desfazem-se muitas 

complicações, desaparecem muitas necessi-

dades, e podemos enfim descansar. Jesus 

convida-nos a segui-Lo; não nos engana: 

estar com Ele é levar o seu jugo, assumir as 

exigências do amor. O sofrimento não nos 

será poupado, mas o seu fardo é leve, por-

que o nosso sofrimento não será causado 

pelo nosso egoísmo, mas apenas sofreremos 

o que seja necessário, por amor e com a aju-

da do Espírito. Além disso, não esqueçamos 

que «as tribulações que se sofrem por Deus 

são suavizadas pela esperança» .  

Horário de Verão 

 1 de Junho  a 18 de Setembro 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 
 

 

 

 

 

 

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te 

bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas verdades aos 

sábios e inteligentes e as revelaste aos 

pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, por-

que assim foi do teu agrado. Tudo Me foi 

dado por meu Pai. Ninguém conhece o 

Filho senão o Pai e ninguém conhece o 

Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho 

o quiser revelar. Vinde a Mim, todos os 

que andais cansados e oprimidos, e Eu 

vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo 

e aprendei de Mim, que sou manso e hu-

milde de coração, e encontrareis des-

canso para as vossas almas. Porque o 

meu jugo é suave e a minha carga é le-

ve».  
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Domingo XIV do Tampo Comum 

Ano A 

 

 

 

Dia Diocesano da Juventude 
Domingo, 5 de Julho 

 
45º Aniversário da criação da  

Diocese de Setúbal 
Quinta, 16 de Julho 

Missa Crismal na Diocese às 10:30 

Mt 11, 25-30  

 

1º CICLO 
 

Ano Lectivo 2020/2021 

Vamos ter 3 turmas do  

1º, 2º e 3º ano 

As Inscrições continuam Abertas 

————————————————— 

Estamos Encerrados  

de 17 a 21 de Agosto e no  

dia 31 de Agosto. 

CENTRO  PAROQUIAL 

Baptismos 
 
 

Sexta, 24 de Julho às 21:30  
Preparação de Pais e Padrinhos no 

Centro Paroquial do Montijo 

IGREJA  MATRIZ 


