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Festa de S. Pedro 

Hoje, São Marcos nos apresenta uma avalan-

cha de necessitados que se aproxima a Jesus 

Salvador procurando consolo e saúde. Inclusi-

ve, aquele dia abriu-se passo entre a multidão 

um homem chamado Jairo; o chefe da sinago-

ga, para implorar pela saúde de sua filhinha: 

«Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as 

mãos sobre ela para que fique curada e viva!».  
 

Jesus, dando-se conta da situação, pediu a 

Jairo que não se deixara influir pelo ambiente 

pessimista, lhe dizendo: «Não tenhas medo, so-

mente crê». Jesus lhe pediu aquele pai uma fé 

maior, capaz de ir além das dúvidas e do me-

do. Ao chegar à casa de Jairo, o Messias retor-

nou a vida à menina com as palavras: «Talitá 

kum, que quer dizer: ‘Menina, eu te digo, levan-

ta-te’».  
 

Também nós deveríamos ter mais fé, aquela fé 

que não duvida diante das dificuldades e pro-

vas da vida e, que sabe madurar na dor atra-

vés de nossa união com Cristo, tal como nos 

sugere o papa Bento XVI: «O que cura o ho-

mem não é esquivar o sofrimento e fugir diante 

a dor, senão a capacidade de aceitar a tribula-

ção, madurar nela e, achar nela um sentido 

mediante a união com Cristo, que sofreu com 

 

 

Terça, 29 de Junho de 2021 

 

Eucaristia 

9:00  |  11:30  |  17:00 
 

20:30 | Visitação da Imagem de S. Pedro 

                  em veículo automóvel pelas ruas                        

      da Cidade do Montijo.  
 

                   Ver Percurso 
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Percurso da Imagem S. Pedro 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

                                        

Naquele tempo, depois de Jesus ter atra-

vessado de barco para a outra margem 

do lago, reuniu-se uma grande multidão à 

sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. 

Chegou então um dos chefes da sinago-

ga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a 

seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A 

minha filha está a morrer. Vem impor-lhe 

as mãos, para que se salve e viva». Jesus 

foi com ele, seguido por grande multidão, 

que O apertava de todos os lados. Entre-

tanto, vieram dizer da casa do chefe da 

sinagoga: «A tua filha morreu. Porque es-

tás ainda a importunar o Mestre?». Mas 

Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao 

chefe da sinagoga: «Não temas; basta 

que tenhas fé». E não deixou que ninguém 

O acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago 

e João, irmão de Tiago. Quando chega-

ram a casa do chefe da sinagoga, Jesus 

encontrou grande alvoroço, com gente 

que chorava e gritava. Ao entrar, pergun-

tou-lhes: «Porquê todo este alarido e tan-

tas lamentações? A menina não morreu; 

está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, de-

pois de os ter mandado sair a todos, le-

vando consigo apenas o pai da menina e 

os que vinham com Ele, entrou no local 

onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e 

disse: «Talita Kum», que significa: «Menina, 

Eu te ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se 

imediatamente e começou a andar, pois 

já tinha doze anos. Ficaram todos muito 

maravilhados. Jesus recomendou-lhes insis-

tentemente que ninguém soubesse do 

caso e mandou dar de comer à menina. 

 Mc 5, 21-24.35b-43 

      Forma Breve 

Pároco, Reverendo Padre João Nabais Dias 

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

Festa de S. Pedro   
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                  Ver Percurso na Folha Dominical 



 

Não há atendimento  

de Cartório Paroquial nos meses 

de Julho e Agosto 
 

- Em Julho: caso tenham algum processo 

em curso, deve dirigir-se ao Centro Paro-

quial para entrega dos documentos, de 

terça a sexta-feira das 15:00 às 18:00. 
 

Para outros assuntos, o atendimento funci-

ona por marcação telefónica. 
 

- Em Agosto: o atendimento funciona, ex-

clusivamente, por marcação telefónica. 
 

FUNERAIS: Marcação por telefone. 

Contacto para o Cartório e Funerais 

912 250 030 

 
 
 
 

S. Pedro e S. Paulo | Solenidade | Terça-feira, 29 de Junho de 2021  Cartório  Paroquial 

 Horário de Verão 
 

De 1 de julho a 30 de setembro 
 

Missas na Igreja Matriz 
 

Terça e Quinta  | 19:00 

Quarta e Sexta  |   9:00 

Sábado   | 19:00 

Domingo | 9:00 | 11:30 | 19:00 
 

  Intenções de Missa 

Na Igreja Matriz ou via telefone  

912 250 030 
 

Missas em Sarilhos Grandes 

 Sexta   | 18:00 

 Domingo   | 10:00 

 

Celebramos a festa dos santos Apóstolos Pedro e Paulo, louvando a Deus pela sua pregação e 

pelo seu testemunho. 
 

É sobre a fé destes dois Apóstolos que se fundamenta a Igreja de Roma, que desde sempre os 

venera como padroeiros. 
 

No entanto, é toda a Igreja universal que olha para eles com admiração, considerando-os duas 

colunas e duas grandes luzes que resplandecem não apenas no céu de Roma, mas também no 

coração dos fiéis do Oriente e do Ocidente. 
 

Na narração da missão dos Apóstolos, o Evangelho diz-nos que Jesus os enviou dois a dois. Num 

certo sentido, também Pedro e Paulo, da Terra Santa, foram enviados até Roma para anunciar o 

Evangelho: 
 

Eram dois homens muito diferentes um do outro:   
 

  Pedro, um «humilde pescador», Paulo, «mestre e doutor» 
 

Mas se aqui em Roma nós conhecemos Jesus, e se a fé cristã constitui uma parte viva e funda-

mental da riqueza espiritual e da cultura deste território, isto deve-se à intrepidez apostólica des-

tes dois filhos do Próximo Oriente. 
 

Por amor a Cristo, eles deixaram a sua pátria e, desdenhando as dificuldades da longa viagem e 

dos riscos e das desconfianças que teriam encontrado, chegaram a Roma. Aqui tornaram-se 

anunciadores e testemunhas do Evangelho no meio do povo, selando com o martírio a sua mis-

são de fé e caridade. 
 

Hoje Pedro e Paulo voltam idealmente entre nós, repercorrem as ruas desta Cidade e batem à 

porta das nossas casas, mas sobretudo dos nossos corações. 
 

Querem trazer mais uma vez Jesus, o seu amor misericordioso, a sua consolação e a sua paz. Te-

mos muita necessidade disto! 
 

Acolhamos a sua mensagem! Valorizemos o seu testemunho! 

        ——————————————————————————————————————————— 

Segunda-Feira, 28 de junho de 2021 (à tarde) Solenidade S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos  

 

Os Padres, Carlos Rosmaninho (Frei Bruno de Santa Maria) e Silvério Rebelo,  

celebram o 29º Aniversário de Ordenação Sacerdotal.  
 

Rezemos pelas suas intenções. 


