
FEVEREIRO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 18 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
I Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Da Quaresma 15.00h    Dia Vicarial de Catequistas em Coz.  
 16.00h    Via Sacra na Igreja Paroquial  

Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
2ª feira  - 19 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 
3ª feira  - 20     São Francisco e Santa Jacinta Marto 
 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 21 11.00h Visita aos doentes da zona  1  
 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 22 11.00h Visita aos doentes da zona  12 
Cátedra de  14.30h Visita aos doentes da zona  5 
São Paulo 18.30h    6º Ano—Catequeses da Fé : preparação para a Profissão de Fé 
 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 23     Dia de Jejum pela paz no mundo especialmente pelos países do  

Congo e do Sudão, iniciativa do Santo Padre Papa Francisco. 
 20.30h    Zona 8 : Via-Sacra com a catequese e pais às sextas feiras 
 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 
Sábado - 24 10.00h    Reunião de Acólitos    
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 21.30h    Conferência sobre a Eutanásia no C. C. Gonçalves Sapinho  
Domingo - 25 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 

II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
da Quaresma 16.00h    Via Sacra na Igreja Paroquial  

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:  
28 de Fevereiro: Inicio da Escola de Leigos “Experiência Lectio Divina” às  21.00h 
1 de Março: Conferência “ Séniores XXI—Novas realidades, novos desafios”  em Alcobaça  
3 de Março: Renovação dos mandatos para os Ministros Extraordinários da Comunhão no 
Senhor Jesus do Carvalhal 

CATEQUESE:  
 

6º Ano - Catequese da Fé—preparação para a Profissão de Fé—sessões com convidados 
para ajudar a aprofundar a ´Fé dias 22 de Fevereiro, 1 e 8 de Março, 12 e 19 de Abril  às 
18,30 h no centro comunitário 
 
9º e 10º anos: Encontros de Adolescentes na Quaresma: Tema “Fala Senhor: quero escu-
tar”  dia 03 de Março  no centro comunitário da Benedita (9h-18h) - fazer inscrição no 
site da catequese até dia 25 fev e o preço é 2€ por adolescente e devem levar almoço para 
partilhar. 

Nº 727 
18 de Fevereiro   

de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

I Domingo da Quaresma — Ano B 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
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A tua presença é muito importante. 
 

     A Igreja, na sua missão evangelizadora, precisa que todos os fiéis estejam 
instruídos  e consigam esclarecer aos demais, principalmente em relação ao 
Dom da Vida que nos é dada por Deus.  Estas formações, pretendem ajudar 
a dar uma resposta à dor e ao sofrimento com que a mesma vida nos vai 
desafiando. 



Peregrinação dos “Cinco primeiro sábados” a Fátima 
 

A paróquia vai  novamente organizar uma peregrinação a Fátima durante 5 
sábados : 3 de Março, 7 de Abril, 5 de Maio, 2 de Junho e 7 de julho com o 
propósito de vivenciar a Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados. 
Iremos seguir o programa que o Santuário tem preparado.  
A partida é às 7.30h e o regresso pelas 18.00h e o preço de cada ida será     
6 euros. Podem-se inscrever no cartório até dia 22 de fevereiro. 

TERRA SANTA—PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES 
SANTOS DE ISRAEL 
26 de Agosto a 2 de Setembro de 2018 

 

A nossa Paróquia vai organizar, em conjunto com as 
paróquias de Turquel e Évora de Alcobaça, uma Peregri-
nação pelos “Lugares Santos de Israel”.  
Iremos visitar várias cidades e Santuários, como por 

exemplo: Cesareia, Haifa, Caná, Nazaré, Cafarnaum, Monte Tabor, Jericó, Mar Morto, 
Belém, Ein Karen, Jerusalém... 
Quem estiver interessado pode consultar o programa completo no cartório. 
As inscrições podem ser feitas no cartório, mediante o pagamento do sinal, até dia 30 de 
Abril de 2018. 

Rezar na Quaresma 
    Continua à venda o 
livro dos Salesianos 
“Rezar     na Quaresma” – 
ano B.  
Podem comprar no car-
tório ou no domingo na 
sala de chá. 

Vivência da  
Quaresma nas zonas 
 

Zona 1: 27 de Março - Via-
sacra na APZ às 21 h 
Zona 2: 17 de Março - Via-
sacra nas ruas às 21 h 
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª 
feira oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na 
Capela 
18 de Março: Via-sacra nas ruas às 16.30h 
Zona 6:  Via-sacra às 6ªs na Capela  
Zona 7: 23 de Março -Via-sacra nas ruas às 
20.30h 
26 de Março: Via-sacra com a catequese às 20 h 
Zona 8 - Via-sacra com a catequese e pais às 6ª 
feiras às 20.30h  
23 de Março: Via-sacra nas ruas às 21 h 
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, 
todos os domingos às 16 h 
Zona 12 : 18 de Março: Via-sacra às 19.30h 
Zona 13 : 17 de Março: Via-sacra nas ruas 

Visita aos Doentes 
 

Vamos iniciar esta sema-
na a visita aos doentes.  
Pede-se aos responsá-
veis de zona que indi-
quem no cartório quem 
vai acompanhar o Pároco na visita. 
 

Dia 21: Zona 1 - a partir das 11 h 
Dia 22: Zona 2 - às 11 h  
                               Zona 5 - a partir das 14.30h 
 

Ainda podemos receber novas inscri-
ções. 

Ministros Extraordinários da Comunhão 
 

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

Escola de Leigos: 
“FAZER DA PALA-

VRA DE DEUS O 
LUGAR ONDE NASCE 

A FÉ” 
 

A nossa Paróquia irá receber um 
Módulo da Escola de Leigos com 
o seguinte tema: “Experiência Lectio 
Divina”.  
Dia 28 de fevereiro e dias 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 .  

II Domingo da Quaresma - 25 de Fevereiro 
 

* Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18     * Sal 115    * Rom 8, 31b-34       * Mc 9, 2-10  
 
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o cami-
nho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova: é o 
caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projectos, o caminho da 
obediência total e radical aos planos do Pai. 
O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos 
simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma catequese 
sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto 
libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, 
desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à 
vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. 
Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de uma certa atitude dian-
te de Deus. Abraão é o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os 
apelos de Deus e que lhes responde com a obediência total (mesmo quando os planos de Deus 
parecem ir contra os seus sonhos e projectos pessoais). Nesta perspectiva, Abraão é o modelo 
do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o coração. 
A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor imenso e eterno. A 
melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus que morreu para ensinar ao 
homem o caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar 
a vida com serenidade e esperança.  

         In Dehonianos 

Semana Nacional da Cáritas 
De 25 de fevereiro a 4 de março 

 

A nossa Vigararia assinala a semana Nacional da 
Cáritas com uma conferência em Alcobaça, dia 1 
de março ás 
14.00h no audi-
tório da Bibliote-
ca Municipal de 
Alcobaça. 
Estão convida-
dos todos os que 
prestam serviços 
de ação social 
nas paróquias.  


