
 

 

Montijo, 20  de junho de 2021 

 
 

FOLHA DOMINICAL 
 
 
 
 
 

Domingo XII do Tempo Comum 
Ano B 

 Horários das Missas 

até novas ordens 

 Cartório  Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 

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 - nestes tempos de «forte ventania» - 

nos encontramos interpelados pelo Evan-

gelho. 

 
 

A humanidade viveu dramas que, como 

ondas violentas, irromperam sobre homens 

e povos inteiros, particularmente durante o 

século XX e o início do XXI.  

 
 

E, às vezes, sai do fundo da alma perguntar

-lhe: «Mestre, não te importa que pereça-

mos?»; se Tu verdadeiramente existes, se Tu 

és Pai, por que ocorrem estes episódios? 

 

Deus não responderá a estas perguntas: 

podemos pedir tudo a Ele, menos o porquê 

das coisas; não temos o direito de pedir-

Lhe contas.  

 
 

Na realidade, Deus está e está falando; 

somos nós que não estamos [na sua pre-

sença] e, portanto, não ouvimos a sua voz.  

 

  

Junho 

Mês do Sagrado  

Coração de Jesus 

Sagrado Coração de Jesus que tanto 

nos amais, fazei com que vos amo 

cada vez mais 
 

Cursilhos de Cristandade 
 

Mini-Cursilho 2021 | Sábado, 19 de junho, no

 Seminário de Almada. 
 

Balanço Final do Ano Pastoral | Terça, 22 de 

 junho na Igreja Beato Scalabrini, Amora  
 

 ____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terça, 29 de Junho 2021  

Festa de S. Pedro 

Eucaristia 

9:00  |  11:30  |  17:00 

 

Brevemente informaremos as ruas por onde a 

Imagem de Nossa Senhora irá passar. 



 

Domingo XII do Tempo Comum 

Ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

 

Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse 

aos seus discípulos: «Passemos à outra 

margem do lago». Eles deixaram a multi-

dão e levaram Jesus consigo na barca em 

que estava sentado. Iam com Ele outras 

embarcações. Levantou-se então uma 

grande tormenta e as ondas eram tão al-

tas que enchiam a barca de água. Jesus, 

à popa, dormia com a cabeça numa al-

mofada. Eles acordaram-n’O e disseram: 

«Mestre, não Te importas que pereça-

mos?». Jesus levantou-Se, falou ao vento 

imperiosamente e disse ao mar: «Cala-te e 

está quieto». O vento cessou e fez-se gran-

de bonança. Depois disse aos discípulos: 

«Porque estais tão assustados? Ainda não 

tendes fé?». Eles ficaram cheios de temor e 

diziam uns para os outros: «Quem é este 

homem, que até o vento e o mar Lhe obe-

decem?».  

 

 

 

 

 

 

 Mc 4, 35 - 41  

Pároco, Reverendo Padre João Nabais Dias 

dirige palavras de fé, esperança e confiança a toda a comunidade montijense. 

Festa de S. Pedro   
 

Terça,  29 de junho de 2021  


