
 
 

 

Montijo, 17 de Janeiro de 2021 

HORÁRIOS DAS MISSAS  

  Até novas ordens 
Folha Dominical 
Domingo II do Tempo Comum 

Ano B 

 

MEMÓRIA DO NASCIMENTO DE  

D. MANUEL MARTINS (1927) 

20 de Janeiro 
 

c 

 

Hoje vemos a Jesus que vinha pela ribeira do 

Jordão: é Cristo que passa! Deveriam ser qua-

tro horas da tarde quando, apercebendo-se 

que dois rapazes o seguiam, se virou para lhes 

perguntar: «Que procurais? E eles, surpreendi-

dos com a pergunta, responderam: «Rabi, 

que quer dizer “Maestro”, onde vives?». 

«”Vinde e vede”». 

 

Também eu sigo a Jesus, mas… o que quero?, 

O que procuro? É ele quem o pergunta: «De 

verdade, o que queres?». Oh!, Se eu fosse sufi-

cientemente audaz para lhe dizer: «Procuro-te 

a ti, Jesus», com certeza já o teria encontra-

do, «pois todo aquele que busca, encontra».  

 

Mas, sou demasiado cobarde e respondo-lhe 

com palavras que não me comprometem 

demasiado: «Onde vives?». Jesus não se con-

forma com a minha resposta, sabe muito bem 

que não é de um monte de palavras que ne-

cessito, mas de um amigo, o Amigo: Ele. Por 

isso diz-me: «Vem e verás», «Vinde e vereis».  

MISSAS DOMINICAIS 
 

                 SÁBADO (Vespertina) 
 

19:00 
 

DOMINGO 
 

9:00   |   11:30   |   19:00 
 

———————————————————————— 
 

MISSAS FERIAIS 
 

TERÇA A SEXTA 

9:00   |   19:00 
 

 

SÁBADO 

9:00 

Informação 



 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

Naquele tempo, estava João Baptista 

com dois dos seus discípulos e, vendo Je-

sus que passava, disse: «Eis o Cordeiro de 

Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer 

aquelas palavras e seguiram Jesus. Entre-

tanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O 

seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 

responderam: «Rabi – que quer dizer 

‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: 

«Vinde ver». Eles foram ver onde morava 

e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta 

das quatro horas da tarde. André, irmão 

de Simão Pedro, foi um dos que ouviram 

João e seguiram Jesus. Foi procurar pri-

meiro seu irmão Simão e disse-lhe: 

«Encontrámos o Messias» – que quer dizer 

‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os 

olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, 

filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que 

quer dizer ‘Pedro’.  

Domingo II do Tempo Comum 

Ano B 

Jo 1, 35 - 42 

Somos, porventura, chamados a alterar ou 

abstermo-nos de hábitos que tínhamos, 

mas a sua alteração ou privação em nada 

reduz a vivência e participação digna na 

Eucaristia.  

Dentro deste período, reforço o pedido pa-

ra dentro da Igreja, não seja o local para 

nos saudarmos ou dialogar uns com os ou-

tros (que não é, de facto, o local adequa-

do para estes atos), levando à circulação 

desnecessária dentro do espaço litúrgico.  

2. As celebrações das Exéquias continuam 

a ser permitidas, também com as medidas 

já aprovadas pela Direção Geral de Saúde. 

3. A catequese paroquial, apesar de ser 

permitida presencialmente, está suspensa 

no fim de semana 16 e 17 de janeiro de 

2021. Ao longo da próxima semana serão 

dadas indicações sobre a forma de funcio-

namento, de forma a garantir a segurança 

sanitária.  

4. Todos os outros grupos e movimentos pa-

roquiais devem privilegiar o encontro via 

online, de modo a que, neste tempo, ape-

sar de algumas permissões, se salvaguarde 

a saúde de cada um, num período em que 

os números são cada vez mais elevados, 

com os consequentes impactos nos servi-

ços de saúde.  

5. Os Batismos e Matrimónios estão suspen-

sos e serão adiados para quando a situa-

ção sanitária o permitir.  

Para qualquer outra questão, relembro os 

meios de contacto do cartório paroquial:  

912 250 030 

paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

 

Caros Paroquianos,  

Após ter sido decretado o novo Confina-

mento Geral a partir das 00h de 15 de janei-

ro, e depois do comunicado emitido pela 

nossa Conferencia Episcopal Portuguesa, 

temos novas indicações para a funciona-

mento da nossa paróquia que comungam 

destas orientações. 

1. As Eucaristias regressam aos horários habi-

tuais em tempo normal.  

MIISSAS DOMINICAIS 

         Sábado | 19:00 (Missa Vespertina 

       Domingo |  9:00  |  11:30  |  19;00 
 

MISSAS FERIAIS 

         Terça a Sexta | 9:00  |  19:00 

                   Sábado | 9:00 
 

Apesar do regresso aos horários habituais, 

as orientações salientam a necessidade de 

que as medidas de segurança e higiene 

sanitárias continuem a ser observadas para 

que a celebração da eucaristia se possa 

realizar.  

Exorto todos os paroquianos à cooperação 

e responsabilidade para com as medidas 

em vigor, assim como para com as equipas 

de acolhimento que prestam à paróquia 

um serviço muito importante neste período 

pandémico que estamos a atravessar.  

COMUNICADO 
 

 

 
 

 

Pároco, Padre João Luís Nabais Dias 


