
 

 

Montijo, 30  de maio de 2021 

 
 

FOLHA DOMINICAL 
Domingo IX do Tempo Comum 

Solenidade 

SANTISSIMA TRINDADE 

 Horários das Missas 

A partir de 22/5, até novas ordens 

 Cartório  Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 
- Maio - mês de Maria: Oração Comunitá-

 ria do Terço do Rosário na Igreja 

 Matriz de Terça a Domingo 8:30 | 

 18:15 | 21:00 

 O terço das 21:00 Não se realiza ao 

 sábado. 

DOMINICAIS  

Sábado (Vespertina)  
 

17:00 (com intenções) 

19:00 (sem intenções) 
 

Domingo | 9:00 | 11:30 | 19:00  
A Igreja fecha após o términus de cada Missa. 

 
 

FERIAIS 

Terça a Sexta | 9:00 | 19:00 
A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 
 

Sábado | 9:00 
Hoje, a liturgia convida-nos a adorar a Santíssi-

ma Trindade, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espí-

rito Santo.  
 

Um só deus em três pessoas, em nome do qual 

temos sido batizados.  
 

Pela graça do Batismo estamos chamados a 

formar parte na vida da Santíssima Trindade, 

aqui neste mundo, na escuridade da fé e, após 

da morte, na vida eterna.  
 

Pelo Sacramento do Batismo, temos sido criados 

para participar da vida divina, chegando a ser 

até filho do Pai Deus, irmãos em Cristo e templos 

do Espírito Santo.  
 

No Batismo tem começado a nossa vida cristã, 

recebendo a vocação à santidade.  
 

Pelo Batismo, pertencemos a Aquele que é por 

excelência o Santo o «três vezes Santo».   

 

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

Quinta-feira, 3 de junho de 2021 
 

MISSAS 
 

9:00  |  11:30  |  19:00 
 
 

Adoração ao Santíssimo Sacramento 
 

12:30  às  18:00 
 

 

Após a Adoração a Igreja encerra para higieni-

zação, reabrindo para a Eucaristia das 19:00 



 

Domingo IX do Tempo Comum 

Santíssima Trindade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

 

 

Naquele tempo, os Onze discípulos parti-

ram para a Galileia, em direcção ao mon-

te que Jesus lhes indicara. Quando O vi-

ram, adoraram-n’O; mas alguns ainda du-

vidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na 

terra. Ide e ensinai todas as nações, bapti-

zando-as em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo 

o que vos mandei. Eu estou sempre con-

vosco até ao fim dos tempos».  

 Mt 28, 16 - 20  

O que é a Eucaristia? 
 

É o próprio sacrifício do Corpo e do San-

gue do Senhor Jesus, que Ele  institui para 

perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer 

dos séculos até ao seu regresso, confiando 

assim à sua Igreja o memorial da sua Morte 

e Ressurreição. É o sinal da unidade, o vín-

culo da caridade, o banquete pascal, em 

que se recebe Cristo, a alma se enche de 

graça e nos é dado o penhor da vida eter-

na. 
 

Que se requer para receber a sagrada 

Comunhão? 
 

Para receber a sagrada Comunhão é pre-

ciso estar plenamente incorporado à Igreja 

católica e em estado de graça, isto é, sem 

consciência de pecado mortal. Quem tem 

consciência de ter cometido pecado gra-

ve deve receber o sacramento da Recon-

ciliação antes da Comunhão. São tam-

bém importante o espírito de recolhimento 

e de oração, observância do jejum pres-

crito pela Igreja e ainda a atitude corporal 

(gestos, trajes), como sinal de respeito para 

com Cristo.  
 

Quais são os frutos da sagrada  

Comunhão? 
 

A sagrada Comunhão aumenta a nossa 

união com Cristo e com a sua Igreja, con-

serva e renova a vida da graça recebida 

no Baptismo e no Crisma, e faz-nos crescer 

no amor para com o próximo. Fortalecen-

do-nos na caridade, perdoa os pecados 

veniais e preserva-nos dos pecados mor-

tais, no futuro. 
 

           Do Catecismo da Igreja Católica | Compêndio 

 

O Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, proclamou, 

no dia 23 de maio, Solenidade de Pentecostes, 

na Catedral da Diocese, o Caminho Sinodal que 

irá conduzir a Igreja de Setúbal ao seu Primeiro 

Sínodo Diocesano, no cinquentenário 

da criação da Diocese que se assinala em 

2025.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. José Ornelas destacou que o Primeiro Sínodo 

Diocesano será “um percurso de cada membro 

desta Igreja” e que “todos são convocados e 

necessários”, apontando a recente instituição, 

por parte do Papa Francisco, dos ministérios lai-

cais de Leitor, Acólito e Catequista, como sinal 

da responsabilidade daqueles que são chama-

dos a trilhar este Caminho Sinodal.  
 

Ao “sair das catacumbas da pandemia” o Bispo 

diocesano referiu que “durante este tempo, 

junto com a solicitude pastoral dos sacerdotes, 

ganhou nova importância a dedicação e o 

serviço dos leigos e leigas, muitos dos quais jo-

vens” e deixou aos mais novos, uma particular 

palavra de esperança para o Sínodo Diocesa-

no: “Muito esperamos – Deus espera! – de vós, 

jovens, neste caminho para o Sínodo. Vocês são 

hoje esperança nova de renovação, são a ge-

ração do Primeiro Sínodo e do Cinquentenário. 

Nós, os mais velhos, não estaremos lá, mas mui-

tos de vocês hão de narrar a história da nossa 

Igreja, quando chegar o primeiro centenário.” 

 

Ler Proclamação do Caminho Sinodal em: 

https://paroquiadomontijo.com 

3 de junho de 2021 
 

Santíssimo Corpo e 

Sangue de Cristo 

Diocese/Cinquentenário 
 

D. José Ornelas anunciou Primeiro Sínodo  

da Igreja Diocesana de Setúbal 

https://diocese-setubal.pt/a-diocese/

