
 
 

 

Montijo, 7 de Fevereiro de 2021 

Folha Dominical 

 

«Todos Te procuram»  
Hoje contemplamos a Jesus em Cafarnaúm, 

centro do seu ministério, e concretamente em 

casa de Simão Pedro: «Logo que saíram da 

sinagoga, foram (...) para a casa de Simão e 

André».  
 

Lá encontra a sua família, a de aqueles que 

escutam a Palavra e a cumprem. A sogra de 

Pedro está doente em cama e Ele, com um 

gesto que ultrapassa a anedota, lhe dá a 

mão, levanta-a da sua prostração e a devol-

ve ao serviço.  
 

A Eucaristia de cada domingo é o encontro 

com o Senhor que vem a levantar-nos do pe-

cado da rotina e do desânimo para fazer de 

nós testemunhos vivos de um encontro que 

nos renova constantemente e que faz-nos 

livres de verdade com Jesus Cristo. 

 

Durante o tempo em que estão suspen-

sas as celebrações comunitárias, a nossa 

Igreja Matriz irá abrir as suas portas para 

oração individual.  

 

De quarta a sábado, entre as 10:00 e as 

11:30, o convite é para adorar Jesus pre-

sente no sacrário. 

 

Relembramos os contactos para as mar-

cações de intenções de missa e atendi-

mento de cartório: 

 
912 250 030 

 
paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 

 

Informação 

A Missa de Domingo, 7 Fevereiro às 11:30 

será transmitida a partir da Igreja de  

São Jorge de Sarilhos Grandes 

mailto:paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com


 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga 

e foi, com Tiago e João, a casa de Simão 

e André. A sogra de Simão estava de ca-

ma com febre e logo Lhe falaram dela. 

Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e 

levantou-a. A febre deixou-a e ela come-

çou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois 

do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os do-

entes e possessos e a cidade inteira ficou 

reunida diante da porta. Jesus curou mui-

tas pessoas, que eram atormentadas por 

várias doenças, e expulsou muitos demó-

nios. Mas não deixava que os demónios 

falassem, porque sabiam quem Ele era. 

De manhã, muito cedo, levantou-Se e 

saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí 

começou a orar. Simão e os companhei-

ros foram à procura d’Ele e, quando O 

encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te 

procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos a 

outros lugares, às povoações vizinhas, a 

fim de pregar aí também, porque foi para 

isso que Eu vim». E foi por toda a Galileia, 

pregando nas sinagogas e expulsando os 

demónios.  

Domingo  V do Tempo Comum 

Ano B 

Mc 1, 29 - 39 
A Organização Mundial do Movimento Escu-

tista (OMME) e a Associação Mundial de Gui-

as e Escuteiras (WAGGGS) estão nomeadas 

para o Prémio Nobel da Paz 2021, pela contri-

buição global para a paz e o diálogo. 
 

De acordo com a Renascença, a indicação 

ao Nobel da Paz foi feita por Solveig Schytz, ex

-comissária chefe dos Guias e Escuteiros da 

Noruega e atual membro do Partido da Liber-

dade norueguês. 
 

“O Movimento Escutista tem como objetivo 

dar aos jovens as ferramentas de que preci-

sam para resolver os desafios do futuro, en-

quanto constrói uma sociedade civil forte.  
 
 

Este trabalho é vital para a paz mundial. Assim 

sendo, e uma vez que os eventos relaciona-

dos ao escutismo são pilares de colaboração 

intercultural e construção da paz, faz todo o 

sentido esta nomeação”, argumenta Solveig 

Schytz. 
 

“É muito importante, expressa o reconheci-

mento de um caminho feito, se calhar mais 

até do que se ganhar ou não se ganhar o 

Nobel, achamos que é um reconhecimento 

muito justo por um trabalho mais do que cen-

tenário em prol da juventude e da sociedade 

do mundo inteiro”, afirma à Renascença Ivo 

Faria, chefe nacional do Corpo Nacional de 

Escutas (CNE). 
 

O chefe nacional dos escuteiros católicos por-

tugueses lembra que o movimento tem ajuda-

do as novas gerações “a conviverem uns com 

os outros, a conviverem com as suas comuni-

dades e a construírem comunidades mais 

justas, mais felizes”. 
 

O movimento escutista está presente em cer-

ca de 200 países e territórios e o número de 

membros em todo o mundo ronda os 50 mi-

lhões, sendo coordenado pela Organização 

Mundial do Movimento Escutista (OMME ou 

WOSM, em inglês). 

 

Informação 
 

 

LOC/MTC  
 

Encontro Nacional de Iniciação 
 

Sábado, 6 de Fevereiro de 2021 

 
 

32ª Aniversário da  

Ordenação  

Episcopal de  

D. Gilberto dos Reis 
 

Sexta-feira 

12 de Fevereiro de 2021 
 

« Rezemos pelas suas intenções » 
 

O Encontro Interdiocesano, habitualmente 

realizado em Fátima, junta catequistas das 

dioceses da Zona Centro – Leiria-Fátima, Lis-

boa, Portalegre-Castelo Branco, Santarém e 

Setúbal – para dois dias de reflexão, partilha, 

oração e celebração da fé. 
 

Toda a formação decorrerá através da plata-

forma Zoom. As inscrições decorrem até ao 

dia 9 de fevereiro através deste: 265 539 942  
 

catequese@diocese-setubal.pt  

CNE 
Movimento escutista  

nomeado para  

Prémio Nobel da Paz 2021 

c 
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https://rr.sapo.pt/2021/01/28/religiao/movimento-escutista-nomeado-para-premio-nobel-da-paz-2021/noticia/224510/
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