
Montijo, 13 de Setembro 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; 
 

   

   OBRIGADO 

 

«Senhor, quantas vezes devo perdoar,  

se meu irmão pecar contra mim?»  
 

Hoje, no Evangelho, Pedro consulta Jesus 

sobre um tema muito concreto que continua 

guardando no coração de muitas pessoas: 

pergunta pelo limite do perdão. A resposta é 

que esse limite não existe: «Digo-te, não até 

sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes». 

Para explicar esta realidade, Jesus utiliza uma 

parábola. A pergunta do rei centra o tema 

da parábola: «Não devias tu também ter 

compaixão do teu companheiro, como eu 

tive compaixão de ti? 
 

O perdão é um dom, uma graça que proce-

de do amor e da misericórdia de Deus. Para 

Jesus, o perdão não tem limites, sempre e 

quando o arrependimento seja sincero e ve-

raz. Mas exige abrir o coração à conversão, 

quer dizer, obrar com os outros segundo os 

critérios de Deus.  
 

Como explicou S. Tomás de Aquino, o homem 

é devedor perante Deus, tanto pelos benefí-

cios recebidos, como pelos pecados cometi-

dos. Pelos primeiros deve tributar-lhe adora-

ção e ação de graças; e pelo segundo, satis-

fação. O homem da parábola não esteve 

disposto a realizar o segundo, pelo que se 

tornou incapaz de receber o perdão.  

Horário de Verão 

 Mantêm-se até 28 de Setembro 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Je-

sus e perguntou-Lhe: «Se meu irmão me ofen-

der quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 

sete vezes?» Jesus respondeu: «Não te digo 

até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na 

verdade, o reino de Deus pode comparar-se 

a um rei que quis ajustar contas com os seus 

servos. Logo de começo, apresentaram-lhe 

um homem que devia dez mil talentos. Não 

tendo com que pagar, o senhor mandou que 

fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo 

quanto possuía, para assim pagar a dívida. 

Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: 

‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pa-

garei’. Cheio de compaixão, o senhor daque-

le servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a 

dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus 

companheiros que lhe devia cem denários. 

Segurando-o, começou a apertar-lhe o pes-

coço, dizendo: ‘Paga o que me deves’. Então 

o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, 

dizendo: ‘Concede-me um prazo e pagar-te-

ei’. Ele, porém, não conseguiu e mandou-o 

prender, até que pagasse tudo quanto devia. 

Testemunhas desta cena, os seus companhei-

ros ficaram muito tristes e foram contar ao 

senhor tudo o que havia sucedido. Então, o 

senhor mandou-o chamar e disse: ‘Servo mau, 

perdoei-te, porque me pediste. Não devias, 

também tu, compadecer-te do teu compa-

nheiro, como eu tive compaixão de ti?’ E o 

senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, 

até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim 

procederá convosco meu Pai celeste, se ca-

da um de vós não perdoar a seu irmão de 

todo o coração».  
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Domingo XXIV do Tempo Comum 

Ano A 

 

Dom Manuel Martins 

Quinta, 24  -3º Aniversário da sua partida 

para a casa do Pai. 
 

106º Dia Mundial  

    do Migrante e do Refugiado    

Domingo, 27 de Setembro.  
 

 

VIGARARIA DO MONTIJO  

Domingo, 27 de Setembro 
 

Tomada de Posse 
 

 

 

 

 

 

Padre José Miguel Gonçalves  

Barata Joaquim 

 

 

 

 

18:00 - Paróquia do Pinhal Novo 
   (São José) 
 

 

Pedimos à Mãe do Céu que o prote-

ja no seu apostolado e lhe conceda 

abundantes bênçãos no exercício 

do seu Ministério na Paróquia do Pi-

nhal Novo (São José). Bem Haja. 

 

 Mt 18, 21-35  

 

Domingo, 27 de Setembro  
 

 

10:00 - Paróquia Sarilhos Grandes 

   (São Jorge) 
 

 

 

11:30 - Paróquia do Montijo  
   (Divino Espírito Santo). 

 

Pedimos à Mãe do Céu que o pro-

teja no seu apostolado e lhe con-

ceda abundantes bênçãos no 

exercício do seu Ministério nas Pa-

róquias de Sarilhos Grandes (São 

Jorge) e Montijo (Divino Espírito 

Santo). Bem Haja. 

 
 

Tomadas de Posse 

Padre João Luís Nabais Dias 

https://diocese-setubal.pt/evento/106o-dia-mundial-do-migrante-e-do-refugiado/
https://diocese-setubal.pt/evento/106o-dia-mundial-do-migrante-e-do-refugiado/

