
Montijo, 27 de Setembro de 2020                

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. 
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Hoje, contemplamos o pai dono de uma 

vinha pedindo aos seus dois filhos: «Filho, vai 

trabalhar hoje na vinha!» . Um diz que “sim” e 

não vai. O outro diz que “não” e vai. Nenhum 

dos dois mantém a palavra dada. 

 

Seguramente, o que diz “sim” e fica em casa 

não pretende enganar o seu pai. Será ape-

nas preguiça, não apenas “preguiça para 

fazer”, mas também para refletir. O seu lema 

é: “O que me importa o que disse ontem?”.  

 

Enquanto a palavra de Deus não descer ao 

coração do homem e o tocar e o converter, 

não são as palavras, mesmo santas, que lhe 

saem da boca que o fazem entrar no reino 

de Deus.  

 

Mas, logo que o coração estiver convertido e 

voltado para Deus, logo o Senhor o acolhe e 

o recebe como um pai. É que os caminhos 

de Deus não são como os dos homens.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos prínci-

pes dos sacerdotes e aos anciãos do po-

vo: «Que vos parece? Um homem tinha 

dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-

lhe: ‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. 

Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. De-

pois, porém, arrependeu-se e foi. O ho-

mem dirigiu-se ao segundo filho e falou-

lhe do mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu 

vou, Senhor’. Mas de facto não foi. Qual 

dos dois fez a vontade ao pai?». Eles res-

ponderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-

lhes: «Em verdade vos digo: Os publica-

nos e as mulheres de má vida irão diante 

de vós para o reino de Deus. João Baptis-

ta veio até vós, ensinando-vos o caminho 

da justiça, e não acreditastes nele; mas 

os publicanos e as mulheres de má vida 

acreditaram. E vós, que bem o vistes, não 

vos arrependestes, acreditando nele».  
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Domingo XXVI do Tempo Comum 

Ano A 

 

 

106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado    

 

Domingo, 27 de Setembro.  

__________________________ 

Vicentinos 
 

Domingo, 27 de Setembro 

São Vicente de Paulo, Presbítero. 

__________________________ 
 

 

Vigararia do Montijo 

Paróquia do Pinhal Novo  
 

Domingo, 27 de Setembro às 18:00 

Tomada de Posse 
 

Padre José Miguel Gonçalves Barata Joaquim 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Outubro 
 

Mês das Missões e do Rosário 

_____________________________  

 

 

 

 

 

 

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 21, 28-32 

 

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 

proteja no seu apostolado e lhe 

conceda abundantes bênçãos 

no exercício do seu Ministério nas 

Paróquias de Sarilhos Grandes 

(São Jorge) e Montijo (Divino Espí-

rito 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/

