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Horário de Verão 

 Mantêm-se até 28 de Setembro 

Caros  Paroquianos, Caros amigos, Caros 

Montijenses. 
 

Como já é do vosso conhecimento, após dois 

anos, e pela segunda vez junto de vós, parto 

para uma nova missão; situações da minha 

vida que assim o proporcionaram. 
 

Dia 27 de Setembro, deixo esta Comunidade 

e esta Cidade do Montijo, assim como Sarilhos 

Grandes, para mais uma nova missão em Se-

túbal; Vigário Paroquial de São Sebastião.  
 

Foram dois anos intensos mesmo com a pan-

demia Covid-19, em que procurei estar ao 

vosso serviço, como um Pastor, cuidando do 

rebanho que lhe foi confiado. Peço desde já 

desculpas por todas as vezes que, pelas mi-

nhas fragilidades, não consegui realizar a 

obra que me foi confiada.  
 

Contudo, com as minhas (poucas) forças e 

com a graça de Deus e a colaboração de 

muitos procurei levar a “bom porto” essa mis-

são. Obrigado a todos vós que me acolhestes 

e me apoiaste, o Senhor Deus vos recompen-

sará. 
 

Ao novo Pároco; Padre João Dias desejo as 

maiores felicidades no seu ministério como 

vosso Pastor e peço-vos que o ajudeis nesta 

sua nova missão, difícil mas bonita; a de ser 

Pároco da Paróquia do Divino Espirito Santo 

do Montijo. 
 

Até sempre. 
 

Um abraço em Cristo, Bom Pastor. 

 

Obrigado por tudo, 

Padre João Rosa 

Montijo, 20 de Setembro de 2020                 

 

Hoje ressalta, nesta parábola o protesto dos 

trabalhadores da primeira hora. É a imagem 

paralela do irmão grande da parábola do 

filho pródigo. Os que vivem o seu trabalho 

pelo Reino de Deus (o trabalho na vinha) 

como uma carga pesada «suportamos o pe-

so do dia e o calor ardente» e não como um 

privilégio que Deus lhes dispensa; não traba-

lham desde a alegria filial, senão com o mal 

humor dos serventes. Para eles a fé é coisa 

que ata e escraviza e, caladamente, têm 

inveja dos que “vivem a vida”, já que conce-

bem a consciência cristã como um freio e 

não como umas asas que dão voo divino à 

vida humana. Pensam que é melhor perma-

necer desocupados espiritualmente, antes 

que viver à luz da palavra de Deus. Sentem 

que a salvação lhe é devida e, são zelosos 

de ela. Contrasta notavelmente seu espírito 

mesquinho com a generosidade do Pai, que 

«o qual deseja que todos os homens se sal-

vem e cheguem ao conhecimento da ver-

dade», e por isso chama à sua vinha, «O Se-

nhor é bom para com todos, e sua misericór-

dia se estende a todas as suas obras» . 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos 

a seguinte parábola: «O reino dos Céus pode 

comparar-se a um proprietário, que saiu muito 

cedo a contratar trabalhadores para a sua 

vinha. Ajustou com eles um denário por dia e 

mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da 

manhã, viu outros que estavam na praça oci-

osos e disse-lhes: ‘Ide vós também para a mi-

nha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles 

foram. Voltou a sair, por volta do meio-dia e 

pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. 

Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda ou-

tros que estavam parados e disse-lhes: 

‘Porque ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’ 

Eles responderam-lhe: ‘Ninguém nos contra-

tou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a 

minha vinha’. Ao anoitecer, o dono da vinha 

disse ao capataz: «Chama os trabalhadores e 

paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e 

a acabar nos primeiros’. Vieram os do entar-

decer e receberam um denário cada um. 

Quando vieram os primeiros, julgaram que 

iam receber mais, mas receberam também 

um denário cada um. Depois de o terem re-

cebido, começaram a murmurar contra o 

proprietário, dizendo: ‘Estes últimos trabalha-

ram só uma hora e deste-lhes a mesma paga 

que a nós, que suportámos o peso do dia e o 

calor’. Mas o proprietário respondeu a um 

deles: ‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi 

um denário que ajustaste comigo? Leva o 

que é teu e segue o teu caminho. Eu quero 

dar a este último tanto como a ti. Não me 

será permitido fazer o que eu quero do que é 

meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu 

sou bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros 

e os primeiros serão os últimos».  
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Domingo XXV 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 proteja no seu 

apostolado e lhe conceda abundantes bên-

çãos no exercício do seu Ministério na Paró-

quia do Pinhal Novo (São José). Bem Haja. 

______________________________________ 
 

 

Seminário Maior de S. Paulo de Almada  

7 de Outubro de 2020 

Que o Senhor pelas mãos de Nossa Senhora 

do Rosário abençoe o nosso Seminário. 

 Mt 20, 1-16a 

 

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 

Abertura do Ano Lectivo 

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/

