
 
 

 

Montijo, 24 de Janeiro de 2021 

Folha Dominical 

 

«Eles deixaram logo as redes e  

seguiram Jesus». 

 
 

Aquele que se deixa conduzir como uma cri-

ança pelo vínculo da santa obediência che-

gará ao Reino de Deus prometido «às crianci-

nhas».  
 

 

Esta obediência conduziu Maria, filha de rei, 

da casa de David à modesta habitação do 

humilde carpinteiro de Nazaré; conduziu os 

dois seres mais santos do mundo para fora do 

recinto protetor do seu humilde lar, levando-

os por amplas estradas até ao estábulo de 

Belém.  
 

 

 

A obediência depositou o Filho de Deus na 

manjedoura.  
 

 

Em pobreza livremente escolhida, o Salvador 

e sua Mãe percorreram os caminhos da Ju-

deia e da Galileia, vivendo da esmola dos 

crentes.  
 

Nu e despojado de tudo, o Senhor foi suspen-

so da cruz e entregou ao discípulo amado a 

proteção de sua Mãe.  
 

 

É por isso que Ele pede a pobreza àqueles 

que querem segui-lo: o coração tem de estar 

livre de tudo o que o prende aos bens terre-

nos, não os desejando, não se inquietando, 

não dependendo deles, para poder perten-

cer totalmente ao Esposo divino. 

Caríssimos (as) 
 

Estamos a trabalhar para que muito 

em breve sejam informados dos ho-

rários das transmissões das Missas via 

ONLINE, que iremos transmitir através  
 

ht tps : //www. facebook.com/

paroquiadomontijodivinoespirito-

santo 
 

Estejam atentos ao Facebook e ao 

site da nossa Paróquia porque con-

tamos já este Domingo, 24 de Janeiro 

começarmos as transmissões. 
 

Um até breve com a Graça de Deus 

Pai, pela Sabedoria de Deus Filho e 

pelo Amor do Espírito Santo. 

Domingo III do Tempo Comum 

Ano B 

Comunicado  
Conferência Episcopal Portuguesa 

1. Tendo consciência da extrema gravidade 

da situação pandémica que estamos a viver 

no nosso País, consideramos que é um impe-

rativo moral para todos os cidadãos, e parti-

cularmente para os cristãos, ter o máximo de 

precauções sanitárias para evitar contágios, 

contribuindo para ultrapassar esta situação. 
 

2. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, 

a Conferência Episcopal Portuguesa determi-

na a suspensão da celebração “pública” da 

Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, 

bem como a suspensão de catequeses e ou-

tras atividades pastorais que impliquem con-

tacto, até novas orientações. As Dioceses das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

darão orientações próprias. 
 

3. Estas medidas devem ser complementadas 

com as possíveis ofertas celebrativas, transmi-

tidas em direto por via digital. 
 

4. As exéquias cristãs devem ser celebradas 

de acordo com as orientações da Conferên-

cia Episcopal de 8 de maio de 2020 e das au-

toridades competentes. 
 

5. Exprimimos especial consideração, estima e 

gratidão a quantos, na linha da frente dos 

hospitais e em todo o sistema de saúde, conti-

nuam a lutar com extrema dedicação para 

salvar as vidas em risco. Que Deus abençoe 

este inestimável testemunho de humanidade 

e generosidade e que eles possam contar 

com a solidariedade coerente e responsável 

de todos os cidadãos, a fim de que, com a 

colaboração de todos, possamos superar esta 

gravíssima crise e construir um mundo mais soli-

dário, fraterno e responsável. 
 

6. Pedimos que, a nível individual, nas famílias 

e nas comunidades, se mantenha uma atitu-

de de constante oração a Deus pelas vítimas 

mortais da pandemia, pedindo ao Senhor da 

Vida que os acolha nos seus braços misericor-

diosos, e manifestamos o nosso apoio fraterno 

aos seus familiares em luto. 
 

Lisboa, 21 de janeiro de 2021 



 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

Depois de João ter sido preso, Jesus par-

tiu para a Galileia e começou a procla-

mar o Evangelho de Deus, dizendo: 

«Cumpriu-se o tempo e está próximo o 

reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai 

no Evangelho». Caminhando junto ao 

mar da Galileia, viu Simão e seu irmão 

André, que lançavam as redes ao mar, 

porque eram pescadores. Disse-lhes Je-

sus: «Vinde comigo e farei de vós pesca-

dores de homens». Eles deixaram logo as 

redes e seguiram Jesus. Um pouco mais 

adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e 

seu irmão João, que estavam no barco a 

consertar as redes; e chamou-os. Eles dei-

xaram logo seu pai Zebedeu no barco 

com os assalariados e seguiram Jesus.  
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CARTÓRIO PAROQUIAL 

Está encerrado até nova ordem 

Para tratar de assuntos, sobre 

Baptismos, Casamentos e Fune-

rais, contactar através dos se-

guintes meios: 

912 250 030 

    paroquiaespiritosanto.montijo 

                    @gmai.com 

c 

«ABRIU-LHES o entendimento para compreen-

derem as Escrituras». Trata-se de um dos últi-

mos gestos realizados pelo Senhor ressuscita-

do, antes da sua Ascensão.  

Encontrando-se os discípulos reunidos, Jesus 

aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-

lhes o entendimento à compreensão das sa-

gradas Escrituras.  

Revela àqueles homens, temerosos e desiludi-

dos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que 

Ele, segundo os desígnios eternos do Pai, de-

via sofrer a paixão e ressuscitar dos mortos 

para oferecer a conversão e o perdão dos 

pecados; e promete o Espírito Santo que lhes 

dará a força para serem testemunhas deste 

mistério de salvação .  

A relação entre o Ressuscitado, a comunida-

de dos crentes e a Sagrada Escritura é extre-

mamente vital para a nossa identidade.  

Sem o Senhor que nos introduz na Sagrada 

Escritura, é impossível compreendê-la em pro-

fundidade; mas é verdade também o contrá-

rio, ou seja, que, sem a Sagrada Escritura, per-

manecem indecifráveis os acontecimentos da 

missão de Jesus e da sua Igreja no mundo.  

Como justamente escreve S. Jerónimo; 
 

«a ignorância das Escrituras é ignorância de 

Cristo»  

 

Informação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA CARTA APOSTÓLICA SOB FORMA DE  

MOTU PROPRIO 
 
 

APERUIT ILLIS 
DO SANTO PADRE FRANCISCO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELA QUAL SE INSTITUI  

O DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 


