
JANEIRO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 14 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese 

Tempo Comum 12.30h    Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 9 e 11 

Ano B 16.00h    Reunião da Família Andaluz na casa das Irmãs.  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira  - 15 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 

3ª feira  - 16 19.00h    Missa Ferial na Igreja Paroquial  

4ª feira - 17 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 

5ª feira - 18 10.00h    Reunião de Vigararia 

 19.00h    Missa na igreja de Ribafria 

 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 

6ª feira - 19 21.00h    Reunião de preparação para o Crisma 

 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 

     Equipas de Nossa Senhora : Retiro em Fátima de 19 a 21 
Sábado - 20 15.00h    Reunião de preparação para o Crisma 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 19.30h    Missa na igreja de Bairro da Figueira - Festa de Santo Amaro 

 21.30h    Jovens - 2ª Conferência Vicarial em Alcobaça  

Domingo - 21 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
III Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Tempo Comum 12.30h    Zona 2 - Continuação da Festa de Santo Amaro com Almoço e 
Jantar 

Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa  ferial na igreja paroquial: 3ª às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h.  
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando  possível 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 

EM AGENDA:  
26 de Janeiro: Reunião do Grupo de Voluntariado Cáritas Paroquial de Benedita às 21.00h 
31 de Janeiro: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.15h 

Zona 1:  Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente  
Zona 2:  Bairro da Figueira 
Zona 3:  Moinhos Novos e Frei-Domingos 
Zona 4:  Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira, 
Engenhoca. 
Zona 5:  Taveiro, Casal da Pequena 
Zona 6:  C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca 
do Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II, 
Outeiro 
Zona 9:  Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda, 
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica 
Zona 10:  Benedita Solão 
Zona 11:  Benedita, Goucharia e Por do Sol 
Zona 12:  Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda 
das.  Raparigas 
Zona 13:  Ribafria 

 Zonas Pastorais da paróquia:   

Nº 722 
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Paróquia 
da Benedita 

II Domingo do Tempo Comum — Ano B 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA 

Tel. do Cartório: 262929113      Fax: 262 926628 Internet: www.paroquiabenedita.pt 
Tel. Resid. Paroquial: 262929113  * e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com 

    

  A necessidade da evangelização na paróquia da Benedita  

Muitas vezes pensamos que por tradição ou pelo facto de sermos católicos já somos cristãos. 
Sermos autênticos cristãos implica uma caminhada, onde se articulam: o ensino dos apósto-
los, à união fraterna, à fração do pão, e às orações (At 3,42). Deste modo, não podemos redu-
zir a prática cristã somente ao culto e às orações que possam surgir segundo as nossas neces-
sidades. O ensino dos apóstolos e a união fraterna implica escutar as palavras de Jesus por 
meio das pessoas que o próprio Jesus coloca à nossa frente, isto é: sacerdotes e leigos que o 
próprio Jesus escolhe para edificar a Igreja. Deste modo, a Igreja antes de todo é missionária e 
quer chegar a todos os homens afastados como também os que de alguma forma estão dentro 
da Igreja. Lembra-nos o Papa Paulo VI na Exortação Apostólica, Evangelii nuntiandi n. 44; a 
urgência da catequese ou da instrução para todas as pessoas: jovens e adultos. Em outras pala-
vras, evangelizar é instruir por meio da catequese o significado da iniciação cristã que por 
graus, a pessoa vai descobrindo a riqueza do batismo que um dia recebeu quando era uma 
criança. Este itinerário catequético educa-nos e ajuda-nos a ter respostas a todos os sofrimen-
tos da vida.  

Sentir que Deus ama-nos assim 
como nós somos por meio da 
instrução é um bom início.  

Nesta necessidade de evangeli-
zar, a paróquia da Benedita 
abre os encontros para jovens e 
adultos todas as 2ª feiras e as  6ª 
feiras a partir do dia 15 de 
Janeiro às 21h:30 no centro 
comunitário paroquial. Jesus 
Cristo chama-te, «não temais 
que o nosso Deus vem a salvar-
nos». 



Ministros  
Extraordinários da 

Comunhão 
 

No próximo dia 3 de 
março haverá no Senhor 
Jesus do Carvalhal, às 
14.30h, renovação dos 
mandatos para os Minis-
tros Extraordinários da 
Comunhão. 

 

Escola de Leigos: 
 

“FAZER DA PALAVRA DE 
DEUS O LUGAR ONDE 
NASCE A FÉ” 
 
A nossa Paró quia irá receber 
um Módulos da Escola de Lei-
gos com o seguinte tema: 
“Experiência Lectio Divina”. 
Dia 28 de fevereiro e dia 7, 14 
e 21 de março.  
Este módulo será orientado 
pelos docentes Pe. Nuno 
Tavares e Dra. Cátia Tuna. 
Entrada livre com o seguinte 
horário: das 21.00h às 22.30h 
Contamos com a vossa pre-
sença.  

RETIRO DIOCESANOS DE CATEQUISTAS 
 
     Um tempo de retiro é um momento propício para 
encontrar o Senhor que nos fala por meio da sua Pala-
vra, para nos exercitarmos na escuta e descobrir em 
nós movimentos de resposta.  
     O setor da catequese de Lisboa propõe aos catequis-
tas das dioceses de Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal 
um tempo de retiro de que se realizará em Fátima, na 
Casa de Nossa Senhora do Carmo, nos dias 10 e 11 de 
fevereiro de 2018. O pregador do retiro será o Padre 
Pedro Tavares, Vigário Paroquial de Bombarral, Roliça 
e Vale Covo.  
     Informações: O retiro tem inicio às 20:00 de sexta-
feira, dia 09, com jantar. Termina no domingo, dia 11, 
pelas 17:00. O custo por participante é de 75 euros. As 
inscrições são feitas por e-mail ou por telefone, através 
dos seguintes contactos, até 26 de janeiro: Telefone: 
218810533 E-mail: catequese@patriarcado-lisboa.pt             
Deve indicar se quer ficar em quarto duplo ou indivi-
dual.  

Refrães para III Domingo do Tempo Comum– 14 de Janeiro de 2018 

Entrada Cristo Jesus, Tu me chamaste, eu Te respondo: estou aqui”. Tu me chamaste 
pelo meu nome, eu Te respondo: “estou aqui”. 

Salmo Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

Apres. dons O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo e vós sois esse templo, 
e vós sois esse templo. 

Comunhão O Cordeiro de Deus É o nosso Pastor: Às fontes da água viva Nos conduz o 
Senhor! Às fontes de água viva Nos conduz o Senhor! 

Pós-
Comunhão 

Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao Vosso nome, ó Altíssimo. 
Toda a terra Vos adore, Senhor. 

Final Povos da terra, louvai ao Senhor. 

III Domingo do Tempo Comum - 21 de Janeiro 
 

*Jonas 3,1-5.10    *1 Coríntios 7, 29-31    *Mc 1,14-20  
 

A liturgia do 3º Domingo do Tempo Comum propõe-nos a conti-
nuação da reflexão iniciada no passado domingo. Recorda, uma 
vez mais, que Deus ama cada homem e cada mulher e chama-o à 
vida plena e verdadeira. A resposta do homem ao chamamento de 
Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identifica-
ção com Jesus. 
A primeira leitura diz-nos – através da história do envio do profe-
ta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive – que Deus ama todos os homens e 
a todos chama à salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e 
em percorrer um caminho imediato de conversão constitui um modelo de resposta ade-
quada ao chamamento de Deus. 
A segunda leitura convida o cristão a ter consciência de que “o tempo é breve” – isto é, que 
as realidades e valores deste mundo são passageiros e não devem ser absolutizados. Deus 
convida cada cristão, em marcha pela história, a viver de olhos postos no mundo futuro – 
quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos valores do “Reino”.     
No Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus 
discípulos e para integrarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada 
para a comunidade do Reino pressupõe um caminho de “conversão” e de adesão a Jesus e 
ao Evangelho. 

                 Dehonianos 

CONFERÊNCIA EM ALCOBAÇA: O PERDÃO 
 

     Conferência sobre “O Perdão”, promovida pela juventude da Vigararia, com Filipe 
d’Avillez. A entrada é gratuita e é uma oportunidade de formação para todos os que 
queiram ir. Será no dia 20 de Janeiro, às 21.30h, na Ala Sul do Mosteiro de Alcobaça.  


