
MARÇO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 11 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 
 09.00h    Recolha de sangue no Centro Comunitário 

IV Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Rito Penitencial dos catecúmenos com  
participação especial da catequese 

da Quaresma 12.30h    Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 2 e 3    
 15.00h    Formação litúrgica no Centro Comunitário 

Ano B 16.00h    Via Sacra na Igreja Paroquial  
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira  - 12 20.00h    Sessão de esclarecimento sobre as limpezas de terrenos no Edifí-
cio da Casa da Vila 

 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 
3ª feira - 13     V Aniv. da Eleição do Papa Francisco 

 20.00h    Reunião da LIAM  
 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.00h Escola de Leigos “Experiência Lectio Divina”  
5ª feira - 15 10.30h    Visita aos doentes das Zonas 10 , 11 e 12 

 19.00h    Missa na Igreja de Casal do Guerra 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 

 20.00h    Zona 13: via sacra na rua 
 21.30h    Encontros de Formação para Adultos 
Sábado - 17 15.00h    Reunião de Preparação para o Crisma 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 19.30h    Missa na Igreja dos Freires 
 21.00h    Zona 2 : Via Sacra nas ruas   
Domingo - 18 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
V Domingo 12.00h    Baptismo 

da Quaresma 15.30h    Zona 12: Via-Sacra     
 16.00h    Via-Sacra na Igreja Paroquial  

Ano B 16.30h    Zona 4: Via-Sacra na rua 
 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:  
22 de Março: Confissões na Igreja Paroquial às 21.00h 
28 de Março: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.00h 

4ª feira - 14 10.30h    Visita aos doentes da Zona 9 

 14.30h     Confissões no Lar da Santa Casa da Misericórdia 

6ª feira - 16 14.30h    Visita aos doentes da Zona 13 

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 

Nº 730 
11 de Março  

de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

IV Domingo da Quaresma — Ano B 

 

A importância da esmola 
 

      Quando ouvimos a palavra “esmola”, associamo-la 
muitas vezes a algumas moedas ou a uns trocos que tira-
mos do bolso para dar a quem está a pedir. Geralmente 
entre as pessoas, o que oferecemos quase sempre é algo 
que nos sobra ou aquilo que temos. Na verdade, a esmola, 
é um acto de Caridade e tem um significado mais amplo 
se a damos com generosidade e sem preconceitos.  
      A Caridade ajuda-nos a dar sem receber nada em troca, por isso assistir aos nossos 
irmãos nas suas necessidades, é assistir ao próprio Jesus Cristo. Mas esmola é muito 
mais que assistência; é dar vida, dignidade, tirar o irmão da situação em que ele se 
encontra. Dar algo material é muito mais fácil e cómodo do que dar de si próprio, do 
seu tempo, das suas capacidades, daquilo que sabe fazer, e principalmente do amor 
humano carregado do amor Divino. A esmola celebra o relacionamento do homem com 
o seu próximo, na virtude Teologal da Caridade.  
       Aproveitemos este tempo de quaresma para fazer aquilo que na rotina do dia a dia 
não conseguimos, que é ter com o próximo.   

 

Celebração de Acção de Graças  
pelo reconhecimento das virtudes heróicas de 

Luiza Andaluz - 25 de Abril em Fátima 
 

     Com o reconhecimento das virtudes heroicas em Luiza Anda-
luz (1877-1973), fundadora das irmãs servas de Nº Srª de Fáti-
ma, o Papa Francisco desafia-nos a conhecê-la e a apresentá-la 
como modelo de santidade. Se é um desafio para toda Igreja uni-
versal, é-lo particularmente para nós, paroquianos da Benedita, porque por aqui Luiza 
Andaluz passou e deixou a sua marca.  
     Muitos usufruíram do nosso Centro Social durante várias gerações até à atualidade, onde 
Luiza se empenhou e o seu coração deixou transbordar o que de melhor tinha: o próprio 
amor de Deus. Com ela, as irmãs que por aqui passaram sentiram-se desafiadas a “levar a 
Deus connosco” e a distribui-Lo “ aos que têm fome e sede de justiça” (Luiza Andaluz, Bene-
dita, 13 de Abril de 1946), desafio que hoje se expande a todos os cristãos. 
     Resta-nos a gratidão que nos leva a desejar dar graças a Deus pela sua vida e por tudo 
aquilo que nos deixou de bom e belo. Por isso, convidamos a todos, desde os mais idosos 
aos mais pequenos, que venham a Fátima no dia 25 de abril para celebrar e festejar o 
reconhecimento das virtudes heroicas de Luiza Andaluz.  

Ir. Dina Henriques, SNSF 



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  
23 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.30h 
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 15.30h 
Zona 13 : Oração do terço e Via-sacra todos os 
dias às 14.30h. 
16 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.00h 

Visita aos Doentes 
 

Vamos continuar a visita aos doentes.  
Pede-se aos responsáveis de zona que indi-
quem no cartório quem vai acompanhar o 
Pároco na visita. 
 

Dia 14: Zona 9 - a partir das 10.30 h 
Dia 15: Zonas 10, 11 e 12 - a partir das 10.30 h 
Dia 16: Zona 13 - a partir das 14.30 h 
       
Ainda podemos receber novas inscrições. 

Almoço no Centro Comunitário - 
dia 11 de Março 

 
Ementa: 
- Sopa de feijão verde; 
- Bacalhau frito de cebolada; 
- Fritada com arroz e batata frita; 
- Sobremesas diversas. 

“A confiança em 
Deus é caminho 

seguro nas dificul-
dades da nossa 

vida.”  
(Luiza Andaluz, 1954).  

 

Sessão de esclarecimento sobre a 
limpeza de terrenos dia 12 de 
Março às 20.00h no edifício da 

Casa da Vila 

Assembleia Diocesana 
 de Catequistas 

8 de Abril na Benedita 
  
    Os catequistas devem inscrever-se 
até dia 27 de março pelo 
site www.catequese.net e escolher os 
atelieres em que querem participar. O 
custo da actividade é de 5€ e inclui 
almoço.  
     Quem precisar de ajuda, pode con-
tactar qualquer membro do secreta-
riado ou vir ao centro comunitário no 
próximo dia 20 de março das 18h30 
às 19h30.  

Escola de Leigos: 
“FAZER DA PALAVRA 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”.  
Dias 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.  

V Domingo da Quaresma -  18 de Março 
* Jer 31, 31-34       * Sal 50        * Hebr 5, 7-9       * Jo 12, 20-33  

 

Na liturgia do 5º Domingo Comum ecoa, com insistência, a preocupação de 
Deus no sentido de apontar ao homem o caminho da salvação e da vida defini-
tiva. A Palavra de Deus garante-nos que a salvação passa por uma vida vivida 
na escuta atenta dos projectos de Deus e na doação total aos irmãos. 
Na primeira leitura, Jahwéh apresenta a Israel a proposta de uma nova Aliança. 
Essa Aliança implica que Deus mude o coração do Povo, pois só com um cora-
ção transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo 
com as propostas de Deus. 
A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da nova Aliança, que Se solidariza 
com os homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que 
Jesus seguiu) passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus desafios e propostas, na 
obediência radical aos seus projectos. 
O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a aprender com Ele, a segui-l’O no caminho do amor 
radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. O caminho da cruz parece, aos olhos 
do mundo, um caminho de fracasso e de morte; mas é desse caminho de amor e de doação que brota 
a vida verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer.      

         In Dehonianos 

Refrães dos Cânticos para o IV Domingo da Quaresma - 11 de Março 

Entrada Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejei-
teis nem me desampareis, ó Deus meu Salvador. 

Salmo Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua. 

Apres. dons Eu tenho o poder de dar a minha vida e de a retomar. Eu tenho o poder de dar a minha 
vida e de a retomar, diz o Senhor. 

      Comnhão Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o Seu Filho unigénito, para que 
todo o que n’Ele crê não morra mas tenha a vida eterna. 

Pós-Comunhão Cristo Senhor, és o guia, o Bom Pastor que me conduz, minha vida e minha luz, 
minha vida e minha luz. 

Final Exulta de alegria no Senhor; exulta de alegria: O Senhor é bom. 


