
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:   

ABRIL 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 01     Sala de Chá Encerrada 
I Domingo de 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Páscoa 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Participação especial da catequese 
 15.30h    Missa na Santa Casa da Misericórdia de Benedita 

Ano B 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 3 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 4 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 5 19.30h    Boas Festas Pascais na Zona 4 seguidas de convívio  
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático 
6ª feira - 6     Escuteiros : Agrucamp de 6 a 8 de Abril 
 15.00h    Boas Festas Pascais na Santa Casa da Misericórdia 
 19.30h    Boas Festas Pascais na Zona 13 seguidas de convívio  
 21.00h Reunião com as catequistas voluntárias para a Assembleia Dioce-

sana de Catequistas 
 21.30h    Ensaio dos Jovens para os cânticos da Missa da Assembleia Dio-

cesana de Catequistas,  presidida pelo Cardeal Patriarca 
Sábado - 7 07.30h    Saída da Peregrinação dos Cinco Primeiros Sábados a Fátima 

 10.00h    Reunião de acólitos 
 14.30h    Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa da Assembleia 

Diocesana de Catequistas,  presidida pelo Cardeal Patriarca  
 15.00h    Reunião de preparação para o Crisma 
 18.00h    Boas Festas Pascais na Zona 1 seguidas de convívio  
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo - 08     Assembleia Diocesana de Catequistas 
II Domingo de 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Páscoa 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Ano B 16.00h    Missa da Assembleia Diocesana de Catequistas na Igreja Paro-

quial,  presidida pelo Cardeal Patriarca  

* 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:  
13 de Abril: Curso de Preparação para Matrimónio de 13 a 15 de Abril 
15 de Abril: Jornadas Diocesanas da Juventude  

Nº 733 
1 de Abril  
de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

Domingo de Páscoa - Ano B 

   A nossa Páscoa tem raízes profun-
das na Páscoa judaica. Os hebreus 
celebram a libertação do povo da 
escravidão do Faraó. Cristo, na sua 
Páscoa, dá-lhe um novo significado 
mais amplo e universal: Cristo liberta-
nos do jugo pesado do Faraó que con-
tinua a oprimir o homem contempo-
râneo – o medo 
à morte. Diz-
nos a carta aos 
Hebreus: «Por 
inveja do diabo 
é que a morte 
entrou no mun-
do, e hão-de 
prová-la os que 
lhe pertencem» (Sab.2,24). Quer dizer 
que também nós temos o nosso Faraó 
que nos oprime nesta vida, aquele que 
nos provoca a morte , destruição e 
sofrimento por meio do pecado. Só 
Cristo nos pode libertar. É verdade 
que Ele já o fez de uma vez por todas 
na sua paixão (morte e ressurreição), 
porém todos os anos somos convida-
dos a fazer memória disso, isto é, a 
actualizar nos dias de hoje a experiên-
cia sempre renovada da nossa Páscoa 
unidos a Jesus. Só desta maneira é que 

podemos ser libertos da escravidão 
do pecado, do medo e da morte. 
Recordando um autor antigo da 
patrística, ele nos dizia que também 
hoje o nosso Faraó precisa de ser der-
rotado. Cristo surge como o nosso 
“Moisés” que nos liberta por amor a 
cada um e particularmente a ti. Todos 

os anos, Deus 
que se ajoelha 
diante de nós 
para nos lavar 
os pés, humilha-
se na cruz para  
nos oferecer a 
sua Vida Eterna. 
Alegra-te irmã

(o), porque o teu sofrimento hoje está 
iluminado por este acontecimento da 
morte e Ressurreição. Se não vês ain-
da, pede ao Senhor que te abra o cora-
ção a fim de o poderes tocar e ver 
através dos olhos da fé.  
Faço votos de uma Santa e feliz Pás-
coa. Que a minha bênção chegue a 
todos, particularmente os que sofrem, 
os que estão sós, tristes ou doentes. 
DEUS AMA-VOS MUITO.  

Pe. Gianfranco Bianco 

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 

2018: A DERROTA DO FARAÓ 



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. 
O horário previsto é : 
   * Sexta-feira dia 13 de abril -  21:00 Acolhimento 
   * Sábado dia 14 de abril  -  09:00 Início ,  13:00 
almoço conjunto em restaurante a designar , ter-
mina por volta das 19:00 horas 
   * Domingo dia 15 de abril -    14:30  início 
e  17:00 Celebração final de encerramento do CPM. 

CATEQUESE:  
6º Ano - Catequese da Fé preparação para a Pro-
fissão de Fé—sessões com convidados para ajudar a 
aprofundar a Fé, dias 12 e 19 de Abril  às 18,30 h no 
Centro Comunitário. 

Boas Festas Pascais 
 

05 de Abril: Zona 4 às 19.30h 
06 de Abril: Zona 13 às 19.30h 
07 de Abril: Zona 1 às 18.00h  
10 de Abril: Zona 7 às 19.30h 
11 de Abril: Zona 8 às 20.00h 
12 de Abril: Zona 2 às 19.30h 
13 de Abril: Zona 6 às 19.30h 
14 de Abril: Zona 9 às 18.00h 
17 de Abril: Zona 12 às 19.30h 
20 de Abril: Zona 3 às 19.30h no 
salão do Frei Domingos 
21 de Abril: Zona 5 às 18.00h 
27 de Abril: Zona 10 e 11 às 19.30h 

Peregrinação “Cinco primei-
ros sábados” -  7 de  Abril  

 

- partida às 7.30h  do 
centro comunitário;   
- Almoço (a cargo de 
cada um)  
- Regresso pelas 18.00h  
Pede-se a quem se ins-
creveu que passe no cartório para  
efetuar o pagamento de 6 euros.  

Sala de Chá – Abril 
Os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos pró-
prios grupos e o serviço assumido por voluntários ou gru-
pos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:  
                           Fornecimento:                        Equipas de serviço:  
     8 Abril            Zona 2           Cáritas Paroquial       
  15 Abril         Zona 3                 Trindade Boita, Aida e Rui 
     22 Abril         Zona 4           1ª Comunidade Neocatecumenal 
  29 Abril       Zona 7            Liam     

“Saibamos começar vida nova hoje que cele-
bramos a ressurreição do Senhor.”  

(Luiza Andaluz, Páscoa 1938). 

ATENÇÃO 
 

    Esta  semana  há  missa   
ferial presidida pelo Padre   
Fernando Belo. 
Nas próximas semanas, nos 
dias em que há Boas Festas 
nas Zonas  não haverá  mis-
sa ferial na Igreja Paroquial.  

AJUDE O NOSSO CENTRO SOCIAL, sem qualquer custo para si, com 0,5% do seu IRS 
 A lei permite que 0,5% do seu IRS que paga ao Estado reverta a favor de uma instituição 
de apoio social. Para isso, na sua declaração de IRS, basta preencher no anexo H, quadro 
9, como abaixo se apresenta, o contribuinte nº 500852545: 

Abertas as inscrições para o dia 25 de Abril  
 

A paróquia está a organizar um autocarro para a Celebração de Acção de Graças pelo 
reconhecimento das virtudes heróicas de Luiza Andaluz que se reali-
zará em Fátima, dia  25 de Abril .  Luiza Andaluz (1877-1973) foi a 
fundadora das irmãs servas de Nº Srª de Fátima e deixou a sua marca 
na nossa Paróquia principalmente através do Centro Social. 
A partida será às 8.30h do centro comunitário e o regresso pelas 
19.00h. O preço é de 6 euros  e podem inscrever-se no cartório. 

II Domingo da Páscoa - 8 de Abril 
 

               *Act 4,32-35          * Sal 117           * 1 Jo 5,1-6         * Jo 20, 19-31  
 

“Felizes os que não viram!” Estas palavras do Ressuscitado dirigem-se 
aos cristãos de todos os tempos. Felizes são os que, ouvindo a palavra do 
Evangelho, reconhecem imediatamente a voz do seu Pastor e pronunciam a 
profissão de fé posta nos lábios de Tomé: «Meu Senhor e meu Deus!» (Jo 
20,28). O lugar privilegiado para escutar esta voz e para encontrar o Ressuscitado é a assem-
bleia dominical da comunidade. É este o tema do Evangelho. 

Os homens, para chegar à fé, não se contentam só com o anúncio, mas querem também 
ver sinais concretos, querem constatar factos que demonstrem de maneira inequívoca que o 
Espírito de Cristo está a actuar no mundo. Se o Ressuscitado não pode ser visto, há, todavia, 
algo que se pode ver: a comunidade que, com a sua vida, dá testemunho de que Cristo está 
vivo. É esta a mensagem da primeira leitura. 

Como a primeira, também a segunda leitura nos fala do único sinal em que os homens 
acreditam: o amor pelo homem, que se manifesta na observância dos mandamentos do Senhor. 

F. Armellini    

 

REZAR NA PÁSCOA  

   Tal como na Quaresma, os Salesianos fizeram um livro com  as leituras diárias, 
orações e meditações   para melhor vivenciarmos os 50 dias do Tempo Pascal. Está 
disponível no cartório. 

 Santa Páscoa ! 

   O Pároco e a equipa pastoral da Paróquia da Benedita desejam a todos os 
paroquianos uma Santa Páscoa, na alegria da experiência de Cristo Ressuscitado. 

Coro para a Missa da Assembleia Diocesana de Catequistas 
 

Convocamos as crianças da catequese e os jovens da nossa paróquia para fazerem parte 
do coro, que animará a Missa da Assembleia Diocesana de Catequistas,  presidida pelo 
Cardeal Patriarca. O ensaio dos jovens será na sexta feira dia 6 às 21.30h.  
O ensaio da catequese será na sábado dia 7 às 14.30h. 


