
 
 

 

Montijo,31 de Janeiro de 2021 

Folha Dominical 

 

«Uma nova doutrina, com tal  

autoridade» 
 

 

Hoje, Cristo dirige-nos o seu grito enérgi-

co, sem dúvidas e com autoridade:  

«Cala-te, sai desse homem».  

 

Disse-o aos espíritos malignos que vivem 

em nós e que não nos deixam ser livres, 

tal como Deus nos criou e desejou.  

 

O mal não pode conviver com o bem. A 

vida santa não permite o pecado.  

 

«Ninguém pode servir a dois senhores; 

porque odiará um e amará o outro», disse 

Jesus Cristo.  

 

Refugiemo-nos na árvore sagrada da 

Cruz e que a sua sombra se projete sobre 

a nossa vida, e deixemos que seja Ele 

quem nos conforte, nos faça entender o 

porquê da nossa existência e nos conce-

 

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 
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Informação 

A Missa de sábado às 18:30  

passa a ser MISSA VESPERTINA.  



 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

Jesus chegou a Cafarnaum e quan-

do, no sábado seguinte, entrou na 

sinagoga e começou a ensinar, todos 

se maravilhavam com a sua doutrina, 

porque os ensinava com autoridade 

e não como os escribas. Encontrava-

se na sinagoga um homem com um 

espírito impuro, que começou a gri-

tar: «Que tens Tu a ver connosco, Je-

sus Nazareno? Vieste para nos per-

der? Sei quem Tu és: o Santo de 

Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: 

«Cala-te e sai desse homem». O espí-

rito impuro, agitando-o violentamen-

te, soltou um forte grito e saiu dele. 

Ficaram todos tão admirados, que 

perguntavam uns aos outros: «Que 

vem a ser isto? Uma nova doutrina, 

com tal autoridade, que até manda 

nos espíritos impuros e eles obede-

cem-Lhe!». E logo a fama de Jesus se 

divulgou por toda a parte, em toda a 

região da Galileia.  

Domingo IV do Tempo Comum 

Ano B 

Mc 1, 21 - 28 

 

Algumas paróquias já estão a utilizar os meios 

digitais para a catequese. É claro que estes 

meios não podem substituir a presença efeti-

va no crescimento catequético da fé, mas, 

neste momento, constituem uma ajuda preci-

osa. 
 

É preciso reativar igualmente estes meios para 

a dinâmica dos grupos paroquiais e diocesa-

nos bem como dos movimentos. A fé e o en-

contro que ela gera – se bem que neste mo-

mento possa ser digital – são partes importan-

tes da nossa vida, que não podemos deixar 

confinar. 
 

Para concluir e para dar fundamento à espe-

rança na superação da pandemia e na edifi-

cação de uma Igreja mais aberta a Deus, 

mais fraterna e participativa na sua vida e 

mais empenhada na missão, deixo-vos um 

convite e um pedido. 
 

Convido-vos para um conjunto de oito EN-

CONTROS COM JOÃO, isto é, com o Evange-

lho de São João.  
 

Os encontros terão lugar nas plataformas digi-

tais. As indicações estarão ao dispor nos ca-

nais informativos da Diocese e nas paróquias. 

São todos bem-vindos, nas próprias casas, por 

via digital, de 4 de fevereiro a 25 de março, às 

21:00h de quinta-feira. 
 

Finalmente, peço-vos que sejamos portadores 

de bem e nunca de contágios e de mal e que 

rezemos todos os dias ao Senhor – pessoal-

mente, em família e em comunidade – para 

que Ele afaste de nós este flagelo que aflige 

toda a humanidade.  
 

Rezemos, pois, uns pelos outros. Rezemos pe-

los que sofrem e perecem vítimas desta crise, 

pelas suas famílias e pelos que deles cuidam 

incansavelmente. Rezemos juntos para que o 

Senhor nos liberte desta pandemia e nos dê a 

luz e a força do Seu Espírito para construirmos 

uma Igreja mais unida e participativa e um 

mundo mais justo, solidário e em paz. 

 

Perante a alarmante situação pandémica 

que o país atravessa, a Conferência Episcopal 

Portuguesa (CEP) viu-se no dever 

de suspender temporariamente as celebra-

ções da Eucaristia com a presença da comu-

nidade.  
 

Embora com muita pena e ponderação, esta 

foi uma decisão tomada como serviço à vida, 

o primeiro dom que recebemos; uma vida 

que começa nesta terra que se alarga para o 

mundo imortal de Deus.  
 

Não se trata de fechar à chave as igrejas. É 

importante que fiquem abertas, por algum 

período diário, de modo que, no respeito pe-

las normas de confinamento, possam ser lo-

cais de oração individual ou de família, de 

contato com o pároco, de reconciliação e 

de partilha. 
 

Os sacerdotes procurem celebrar a Eucaristia 

por todo o povo, acompanhados por um res-

trito número de pessoas, para o serviço do 

altar, as leituras e o canto (se houver), man-

tendo as portas da igreja fechadas, como se 

fez no passado. Se for possível, faça-se a 

transmissão pelos meios digitais, de modo 

que, das suas casas, as famílias possam estar 

em comunhão com a comunidade; perante 

Deus, não há distâncias que separem ou ex-

cluam. 
 

As igrejas e as paróquias, sejam centros de 

exercício da caridade e partilha de atenção e 

de bens com os mais atingidos pelas conse-

quências da pandemia. 
 

Este é um tempo propício para desenvolver a 

Igreja Doméstica, local de oração e escuta 

da Palavra de Deus em Família. A oração em 

família e a leitura da Palavra de Deus são o 

melhor modo de crescer na unidade e a me-

lhor catequese para os mais novos. Se assim 

for, as famílias e as comunidades sairão da 

pandemia mais fortes e unidas. 

Excertos da Nota Pastoral 
Fé e Solidariedade para vencer a  

Pandemia  
 

D. José Ornelas, Bispo de Setúbal 

Podem ler a Nota Pastoral completa em 
 

https://paroquiadomontijo.com/ 


