
JANEIRO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 21 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
III Dom 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  

2ª feira  - 22     Solenidade de São Vicente  
 21.30h    Encontros de Formação para Adultos  
3ª feira  - 23     Semana de Formação do Clero - Não haverá Confissões até Sexta 
 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
 19.00h    Missa ferial na Igreja Paroquial 
4ª feira - 24 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 25 19.00h    Missa na igreja de Azambujeira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 26 21.00h    Reunião de preparação para o Crisma 
 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado Cáritas Paroquial de Benedita 
 21.30h    Conferência sobre a Eutanásia no Cineteatro da Nazaré  
 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 
Sábado - 27 10.00h    Reunião de Acólitos 
 15.00h    Reunião de preparação para o Crisma 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 19.30h    Missa na igreja de Candeeiros 

Domingo - 28 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
IV Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Tempo Comum 
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:  
31 de Janeiro: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.15h 
24 de Fevereiro: Conferência sobre a Eutanásia no Centro Comunitário da Benedita às 
21h30. 

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:   
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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 unidade dos cristãos, uma prioridade. 
 

      No dia 18 deste mês de Janeiro, começou a semana de oração pela unidade dos cris-
tãos, que culminará com a festa da conversão de São Paulo. «Uma autêntica reconciliação 
entre os cristãos poderá realizar-se, quando saibamos reconhecer os dons dos outros», 
disse o Papa Francisco no ano passado. 
 

       Deste modo, uma vez por ano, convida-se aos cristãos a evocar a oração de Jesus para 
os seus discípulos: «para que todos sejam um; [...]; para que o mundo creia [...]» (Jo 17,21). 
Os corações comovem-se e os cristãos reúnem-se para orar pela sua unidade.  As congre-
gações e paróquias de todo o mundo organizam intercâmbios de pregações ou celebra-
ções e cultos ecuménicos especiais.  A origem desta jornada tem como experiencia única 
em tudo o mundo: a Semana de oração pela unidade dos cristãos. 
 

      O concelho mundial das Igrejas que trabalha em equipa com o Concelho Pontifício para 
a Promoção da unidade entre cristãos, escolheu para este ano o tema: «A tua destra, 
Senhor, esplendorosa de poder» (Ex 15,6), onde contextualiza a zona do Caribe. O caribe 
atual é profundamente marcado pelo projeto pouco respeitoso de exploração colonial. 
Muito lamentavelmente, durante quinhentos anos de colonialismo e escravidão, a ativida-
de missionária cristã na região, com exceção de uns poucos destacados exemplos, estava 
bem ligada a esse sistema de cunho desumano e de muitas maneiras o justificava e o 
reforçava. Enquanto aqueles que trouxeram a Bíblia para essa região usavam as Escritu-
ras para justificar a subjugação do povo dominado, nas mãos dos escravizados ela se tor-
nou uma inspiração, uma garantia de que Deus estava ao lado deles e que Deus os condu-
ziria à liberdade. Hoje os cristãos caribenhos de diferentes tradições vêem a mão de Deus 
agindo para terminar com a escravidão. É uma experiência de união em torno  da acção 
salvadora de Deus que leva à liberdade.  
 

       A unidade artificial é fácil. Os homens são muito capazes de esconder diferenças reais 
e criar alianças ímpias, como o faziam os fariseus e os herodianos quando se uniam contra 
seu adversário comum: Jesus. Mas a unidade real requer trabalho duro. Exige estudo dili-
gente, humildade genuína, amor pelos irmãos e, acima de tudo, um amor intransigente por 
Deus e sua palavra. Deste modo, unamo-nos com a oração para que Deus nos ajude a 
desenvolver a mente como a de Cristo para servi-lo juntos! 



RETIRO DIOCESANOS DE CATEQUISTAS 
 
     Um tempo de retiro é um momento propício para 
encontrar o Senhor que nos fala por meio da sua 
Palavra, para nos exercitarmos na escuta e desco-
brir em nós movimentos de resposta.  
     O setor da catequese de Lisboa propõe aos cate-
quistas 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 individual.  

Catequese - 
Catecumenos 

 
Reunião para todos os 
pais das crianças não 
Baptizadas que andam 
na catequese, quer os 
que entraram este ano 
pela primeira vez, seja 
os que já fizeram algum 
rito, no sábado 10 de 
Fevereiro pelas 10h00 
no Centro Comunitá-
rio. 
 
Pede-se aos respectivos 
catequistas para esta-
rem Presentes. 

Tríduo de preparação 
para a Festa dos 
Padroeiros -  Missa 
presidida pelo Padre 
Fernando Guerra: 
 

Dia 29 às 19h30 
Dias 30 e 31 às 19h00 

Refrães para III Domingo do Tempo Comum– 21 de Janeiro de 2018 

Entrada Aproximai-vos do Senhor, e sereis iluminados; o vosso rosto não será confundido. 

Salmo Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos  

Apres. dons Bendito sejas, Senhor nosso Pai! Nossa alma exulta e canta: Bendito sejas, Senhor! 

Comunhão Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos o mesmo 
Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus! 

Pós-
Comunhão 

O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou! O amor de Deus me 
enviou, a anunciar a paz e o bem! 

Final Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova. 

CPM  
PREPARAÇÃO DO  

MATRIMÓNIO 
 
Está previsto realizar-se um 
CPM na Benedita nos dias 13 
a 15 de Abril de 2018. 
Os noivos devem inscrever-
se no Cartório ou por e-mail. 
Também os namorados que 
já tenham o matrimónio no 
horizonte podem participar 
no CPM. 

IV Domingo do Tempo Comum - 28 de Fevereiro 
*Deut 18,15-20    *1 Cor 7, 32-35    *Mc 1, 21-28  

 

 A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos que Deus 
não se conforma com os projectos de egoísmo e de morte que des-
feiam o mundo e que escravizam os homens e afirma que Ele encontra 
formas de vir ao encontro dos seus filhos para lhes propor um projec-
to de liberdade e de vida plena. 
A primeira leitura propõe-nos – a partir da figura de Moisés – uma 
reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que Deus 
escolhe, que Deus chama e que Deus envia para ser a sua “palavra” 
viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro 
dos homens e apresenta-lhes, de forma bem perceptível, as suas propostas. 
O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projecto libertador do Pai, pela 
sua Palavra e pela sua acção, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem 
prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. 
A segunda leitura convida os crentes a repensarem as suas prioridades e a não deixarem que 
as realidades transitórias sejam impeditivas de um verdadeiro compromisso com o serviço de 
Deus e dos irmãos.  

Dehonianos 


