
 
 

 

Montijo, 18 de Abril  de 2021 

F 
FOLHA DOMINICAL 

Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus 

de justiça. 

Vós que na tribulação me tendes  

protegido, 

compadecei-Vos de mim e ouvi a  

minha súplica.  

 

Sabei que o Senhor faz maravilhas  

pelos seus amigos, 

o Senhor me atende quando O  

invoco.  

 

Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?» 

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz 

da vossa face.  

 

Em paz me deito e adormeço  

tranquilo, porque só Vós, Senhor, 

me fazeis repousar em segurança.  

DOMINGO III DA PÁSCOA 

 Horários das Missas 

 Cartório Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 

  A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 



Domingo III da Páscoa  

Ano B 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

 

 

Naquele tempo, os discípulos de Emaús con-

taram o que tinha acontecido no caminho e 

como tinham reconhecido Jesus ao partir do 

pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-

Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». Espantados e cheios de medo, 

julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: 

«Porque estais perturbados e porque se levan-

tam esses pensamentos nos vossos corações? 

Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 

mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem 

carne nem ossos, como vedes que Eu tenho». 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E co-

mo eles, na sua alegria e admiração, não 

queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: 

«Tendes aí alguma coisa para comer?». De-

ram-Lhe uma posta de peixe assado, que Ele 

tomou e começou a comer diante deles. De-

pois disse-lhes: «Foram estas as palavras que 

vos dirigi, quando ainda estava convosco: 

‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a 

meu respeito na Lei de Moisés, nos Profetas e 

nos Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento 

para compreenderem as Escrituras e disse-

lhes: «Assim está escrito que o Messias havia 

de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao tercei-

ro dia, e que havia de ser pregado em seu 

nome o arrependimento e o perdão dos pe-

cados a todas as nações, começando por 

Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas 

estas coisas».  

 

 

Lc 24, 35 - 48 

 

Uma grande “caça ao tesouro” vai mobilizar os 

escuteiros da Diocese de Setúbal no sábado 

dia 17 de abril. São os Jogos da Primavera que, 

em virtude da pandemia e como na edição 

anterior, voltam a acontecer no ambiente digi-

tal. 

Esta iniciativa, que decorre ao longo do dia, 

começa com o Festival da Canção aberto a 

todos os agrupamentos inscritos e onde o tema 

vencedor será considerado o hino da ativida-

de. 

A edição 2021 dos Jogos da Primavera termina 

com a celebração da Eucaristia e a entrega de 

prémios aos vencedores. 

MOVIMENTO CONVÍVIOS FRATERNOS 

19 a 25 de Abril 


