
 

 

Montijo, 23  de maio de 2021 

 
 

FOLHA DOMINICAL 
 Horários das Missas 

A partir de 22/5, até novas ordens 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 
Maio - mês de Maria 

Oração Comunitária do Terço do Rosário na 

Igreja Matriz de Terça-feira a Domingo 

8:30 | 18:15 | 21:00 

O terço das 21:00 Não se realiza ao sábado 
 

*******************************************************  

 

Carismáticos 
 

22 e 23 de maio 
 

 

Casa de Oração de Santa  

Rafaela Maria - Palmela  
 

“Retiro da Efusão para os  

Seminários de  

Vida Nova no Espírito”   
 

********************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Liga Operária Católica/Movimento de Traba-

lhadores Cristãos vai dinamizar o Dia da Solidari-

edade.  
 

Os grupos paroquiais vão promover encontros 

neste dia, pelas 15h30, para aprofundar e refletir 

“O sentido da Solidariedade a nível pessoal, 

espiritual e material”.  
 

Os momentos vão decorrer de forma presenci-

al, respeitando as normas das autoridades de 

saúde.  

 
**********************:***************************************** 

 

 

Dom Gilberto dos Reis 
 

 

Quinta, 27 de Maio de 2021 
 
 

 

81º Aniversário Natalício 

 

Rezemos pelo dom da Vida  

e pelas suas intenções. 

 

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 

SEQUÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO 
 

Vinde, ó santo Espírito, vinde, Amor ardente, 

acendei na terra vossa luz fulgente. 

 

Vinde, Pai dos pobres: na dor e aflições, vinde 

encher de gozo nossos corações. 

 

Benfeitor supremo em todo o momento, 

habitando em nós sois o nosso alento. 

 

Descanso na luta e na paz encanto, no calor 

sois brisa, conforto no pranto. 

 

Luz de santidade, que no Céu ardeis, abrasai as 

almas dos vossos fiéis. 

 

Sem a vossa força e favor clemente, nada há 

no homem que seja inocente. 

 

Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os 

enfermos e a todos salvai. 

 

Abrandai durezas para os caminhantes, animai 

os tristes, guiai os errantes. 

 

Vossos sete dons concedei à alma do que em 

Vós confia: 

 

Virtude na vida, amparo na morte, no Céu ale-

gria.  

Solenidade de Pentecostes 

                 Dia da Solidariedade  

                              2021 
 

                       23 de maio  



 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

Solenidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

 
 

Na tarde daquele dia, o primeiro 

da semana, estando fechadas as 

portas da casa onde os discípulos 

se encontravam, com medo dos 

judeus, veio Jesus, apresentou-Se 

no meio deles e disse-lhes: «A paz 

esteja convosco». Dito isto, mostrou

-lhes as mãos e o lado. Os discípu-

los ficaram cheios de alegria ao ve-

rem o Senhor. Jesus disse-lhes de 

novo: «A paz esteja convosco. As-

sim como o Pai Me enviou, tam-

bém Eu vos envio a vós». Dito isto, 

soprou sobre eles e disse-lhes: 

«Recebei o Espírito Santo: àqueles a 

quem perdoardes os pecados ser-

lhes-ão perdoados; e àqueles a 

quem os retiverdes ser-lhes-ão  

retidos».  

Jo 20, 19-23 

O Pentecostes encerra os cinquenta dias duran-

te dos quais a Igreja celebra anualmente a Pás-

coa de Cristo. 
 

Etapas decisivas da História  da Salvação, que  

culminará com o regresso do Senhor no fim dos 

tempos, a Encarnação do Filho de Deus e a Sua 

ressurreição estão em estreita relação. 
 

Anunciado pelas antigas Escrituras, prometido 

pelo Senhor em diversas ocasiões e, mais expli-

citamente, quando chegou «a hora de passar 

deste mundo ao Pai» o envio do Espírito impri-

me de certa maneira, o seu selo em todas as 

obras redentoras do Filho de Deus que «nasceu 

da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos; 

foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos 

infernos; ao terceiro dia ressuscitou dos mortos; 

subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai 

todo-poderoso; donde há-de vir a julgar os vi-

vos e os mortos». 
 

A festa do Pentecostes celebra o mistério de 

Deus que resgatou o mundo por meio de Seu 

Filho, e o mistério da Igreja, corpo de Cristo. 
 

No momento em que ia deixar visivelmente a 

terra, Jesus fala aos Seus da Sua nova situação 

no mundo depois da Sua partida: Ele não os 

abandona. Vai enviar-lhes o Espírito, o Defen-

sor, para guiá-los pelo caminho que conduz à 

ressurreição junto d’Ele e junto do Pai. 
 

O Espírito que os Apóstolos receberam também 

é dado a todos os crentes. 
 

O Pentecostes não é um acontecimento do 

passado, por mais decisivo que tenha sido. É do 

presente: celebra Deus, Pai, Filho e Espírito San-

to que, dia após dia, Se manifesta na terra e 

que se revelará em plena luz quando o Filho do 

homem voltar. 
 

O Pentecostes é algo de quotidiano para os 

que, em Nome do Senhor, pedem ao Pai que 

lhes dê o Espírito prometido pelo Filho. 

 

 

 Nomeações  
D. José Ornelas nomeou Vigários Forâneos  

para o quinquénio 2021-2026 

O Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, nomeou no 

passado dia 14 de maio novos Vigários Forâneos 

para o quinquénio 2021-2026, nas sete vigararias 

da Diocese.  
 

A fim de prover à coordenação das sete Viga-

rarias da Diocese, tendo expirado o mandato 

dos Vigários anteriores, de acordo com quanto 

prescrevem as normas canónicas e diocesanas, 

são nomeados Vigários Forâneos da Diocese de 

Setúbal: 
 

• ALMADA: Pe. José Gil de Borja Pinheiro  

            Ribeiro 

• BARREIRO-MOITA: Pe. Nuno Paulo Isidoro  

                                        Pacheco 

• CAPARICA: Pe. Joaquim Pedro Cardoso  

                            Quintela 

• MONTIJO: Pe. José Maria Gonçalves Furtado 

 

• PALMELA SESIMBRA: Pe. Carlos Fernando   

                Russo Santos. 

• SEIXAL: Pe. Fernando Miguel Mendonça  

                     Alves 

• SETÚBAL: Pe. Fernando Maio de Paiva 

 

Os novos Vigários Forâneos entram em funções 

no dia 23 de Maio, Solenidade de Pentecostes, 

para um mandato de cinco anos, conforme as 

normas dos “Estatutos das Vigararias e dos Vigá-

rios Forâneos”. 
 

+ José Ornelas Carvalho 

                                    Bispo de Setúbal 



Aproxima-se mais um dia 23, data que 

convoca todos os Jovens da nossa Diocese 

para um momento de encontro e oração 

“Sentido 23”, rumo à JMJ Lisboa 2023. 

O próximo passo deste itinerário diocesa-

no, proposto pelo Departamento da Ju-

ventude, será dado no dia 23 de maio, Do-

mingo de Pentecostes, às 21 horas. Neste 

dia em que a Igreja celebra a descida do 

Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, é 

o mesmo Espírito que a cada um chama e 

a todos congrega para avançar na comu-

nhão e na construção da Igreja de Jesus. 

Neste dia do seu padroeiro, será a Paró-

quia do Divino Espírito Santo, no Montijo, a 

“acolher” este momento celebrativo da 

nossa fé, estando a preparação e anima-

ção ao cuidado dos Jovens da Paróquia. 

Como vem sendo habitual, de forma a ga-

rantir que “ninguém fica de fora”, 

o momento de oração que será inteira-

mente vivido através da plataforma Zo-

om, terá ainda transmissão pa-

ra o Facebook do Departamento da Ju-

ventude e Diocese de Setúbal (com poste-

rior disponibilização no seu canal do YouTu-

be), a partir das 21h10!  

Acessos ao encontro online:   

Link: http://bit.ly/Sentido23-Maio 

 

• ID da reunião: 981 0350 9378 

 

• Senha de acesso: Sentido23 

 

Contamos com todos!   

 

Setúbal #GetReady!  
 
Departamento da Juventude da Diocese de Setúbal  

 

O Departamento da Juventude de Setúbal promove no dia 23 de cada mês o “Sentido 

23”, convidando os jovens para um momento de encontro e oração, que deseja con-

gregar toda a Diocese rumo à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que se realizará em 

Lisboa no verão de 2023. 

O próximo passo deste itinerário diocesano será dado no dia 23 de maio, Domingo de 

Pentecostes, às 21 horas. Neste dia do seu padroeiro, será a Paróquia do Divino Espírito 

Santo, no Montijo, a “acolher” este momento celebrativo da nossa fé, estando a prepa-

ração e animação ao cuidado dos Jovens da Paróquia. 

https://www.facebook.com/JuventudeSetubal
http://bit.ly/Sentido23-Maio

