
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 - 22     Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
IV Domingo de 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - Festa da Primeira Comunhão 
 15.00h    Encontro da Família Andaluz  na casa das Irmãs 

Páscoa 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial 
Ano B 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 24 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
 21.15h    Ensaio para a Celebração do Crisma 
4ª feira - 25 08.30h    Saída do autocarro para Fátima - Celebração de Acção de Graças 

por Luiza Andaluz 
 21.00h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 26 21.00h    Confissão para os Crismandos 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renov.  Carismático 
 21.15h    Reunião de pais do 6.ºano no Centro Comunitário.   
6ª feira - 27     Não há missa ferial ás 8.30h 

 19.30h    Boas Festas Pascais das Zonas 10 e 11 na Capela de São Paulo 
seguidas de convívio no centro comunitário 

 21.30h    Escuteiros: Conselho de Pais dos Escuteiros 
Sábado - 28 09.30h    Ensaio dos adolescentes que vão fazer a Profissão de Fé 
 10.00h    Reunião de Acólitos 

 16.00h    Missa na Igreja Paroquial—Celebração do Sacramento do Crisma 
Domingo - 29 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
V Domingo de 11.30h    Missa na Igreja Paroquial -  Festa do Profissão de Fé 

 15.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros : Festa de N. Srª do Desterro 
Páscoa Ano B 18.30h    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 

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, com o contribuinte nº 500852545 

Nº 736 
22 de Abril  

de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

 IV Domingo de Páscoa - Ano B 

 (continuação  da folha anterior) 

Discernir 
Na sinagoga de Nazaré, ao ler a passagem 
do profeta Isaías, Jesus discerne o conteúdo 
da missão para a qual foi enviado e apre-
senta-o aos que esperavam o Messias: «O 
Espírito do Senhor está sobre Mim; porque 
Me ungiu para anunciar a Boa-Nova aos 
pobres; enviou-Me a proclamar a libertação 
aos cativos e, aos cegos, a recuperação da 
vista; a mandar em liberdade os oprimidos, 
a proclamar o ano favorável da parte do 
Senhor» (Lc 4, 18-19). 
De igual modo, cada um de nós só pode des-
cobrir a sua própria vocação através do dis-
cernimento espiritual, um «processo pelo 
qual a pessoa, em diálogo com o Senhor e 
na escuta da voz do Espírito, chega a fazer 
as opções fundamentais, a começar pela do 
seu estado da vida» (Sínodo dos Bispos – XV 
Assembleia Geral Ordinária, Os jovens, a fé e 
o discernimento vocacional, II. 2). 
Em particular, descobrimos que a vocação 
cristã tem sempre uma dimensão profética. 
Como nos atesta a Escritura, os profetas são 
enviados ao povo, em situações de grande 
precariedade material e de crise espiritual e 
moral, para lhe comunicar em nome de 
Deus palavras de conversão, esperança e 
consolação. Como um vento que levanta o 
pó, o profeta perturba a falsa tranquilidade 
da consciência que esqueceu a Palavra do 
Senhor, discerne os acontecimentos à luz da 
promessa de Deus e ajuda o povo a vislum-
brar, nas trevas da história, os sinais duma 

aurora. 
Também hoje temos grande necessidade do 
discernimento e da profecia, de superar as 
tentações da ideologia e do fatalismo e de 
descobrir, no relacionamento com o Senhor, 
os lugares, instrumentos e situações através 
dos quais Ele nos chama. Todo o cristão 
deveria poder desenvolver a capacidade de 
«ler por dentro» a vida e individuar onde e 
para quê o está a chamar o Senhor a fim de 
ser continuador da sua missão. 
Viver 
Por último, Jesus anuncia a novidade da 
hora presente, que entusiasmará a muitos e 
endurecerá a outros: cumpriu-se o tempo, 
sendo Ele o Messias anunciado por Isaías, 
ungido para libertar os cativos, devolver a 
vista aos cegos e proclamar o amor miseri-
cordioso de Deus a toda a criatura. Precisa-
mente «cumpriu-se hoje – afirma Jesus – 
esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir» (Lc 4, 20). 
A alegria do Evangelho, que nos abre ao 
encontro com Deus e os irmãos, não pode 
esperar pelas nossas lentidões e preguiças; 
não nos toca, se ficarmos debruçados à 
janela, com a desculpa de continuar à espe-
ra dum tempo favorável; nem se cumpre 
para nós, se hoje mesmo não abraçarmos o 
risco duma escolha. A vocação é hoje! A 
missão cristã é para o momento presente! E 
cada um de nós é chamado – à vida laical no 
matrimónio, à vida sacerdotal no ministério 
ordenado, ou à vida de especial consagração 
– para se tornar testemunha do Senhor, 
aqui e agora.                                (continua atrás) 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
 PARA O 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

(22 de abril de 2018 - IV Domingo da Páscoa) 
 Tema: «Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor»  



CATEQUESE: Profissão de Fé 
 
* Reunião para os pais das crianças da Pro-
fissão de Fé dia 26 de abril às 21.15h no 
centro comunitário 
* Ensaio para a profissão de fé dia 28 de 
Abril às 9.30h 
* Celebração da Profissão de Fé no dia 29 
de abril às 11.30h 

Boas Festas Pascais 
 

27 de Abril: Zona 10/11 às 19.30h 

Celebração de Acção de Graças por Luiza Andaluz—25 de Abril 
 

O programa será o seguinte: 
*10 h —Terço na Capelinha das Aparições 
*11 h— Missa oficial na Basílica da Santíssima Trindade presidida por 
D. José Traquina , Bispo de Santarém 
* Almoço partilhado 
* 14.30h— Momento Cultural no Centro Paulo VI com participação do 
Coro e Classe de danças do Conservatório de Música de Santarém  e das 
várias instituições ligadas à congregação, entre elas, o nosso Centro Social Paroquial 
 
O autocarro que alugámos sai do centro comunitário às 8.30h. 
Pedimos a quem ainda não fez o pagamento que passe no cartório. 

“A Fé traz-nos à alma uma felicidade indizível, é um 
dom superior a qualquer outro dom porque nele 
encontramos tudo” ( Luiza Andaluz, 1954). 

(continuação) 
Realmente este «hoje» proclamado por Jesus assegura-nos que Deus continua a «descer» 
para salvar esta nossa humanidade e fazer-nos participantes da sua missão. O Senhor 
continua ainda a chamar para viver com Ele e segui-Lo numa particular relação de proxi-
midade ao seu serviço direto. E, se fizer intuir que nos chama a consagrar-nos totalmente 
ao seu Reino, não devemos ter medo. É belo – e uma graça grande – estar inteiramente e 
para sempre consagrados a Deus e ao serviço dos irmãos! 
O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não temos de esperar que sejamos perfei-
tos para dar como resposta o nosso generoso «eis-me aqui», nem assustar-nos com as 
nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com coração aberto. Escutá-la, 
discernir a nossa missão pessoal na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no «hoje» que 
Deus nos concede. 
Maria Santíssima, a jovem menina de periferia que escutou, acolheu e viveu a Palavra de 
Deus feita carne, nos guarde e sempre acompanhe no nosso caminho. 
Vaticano, 3 de dezembro - I domingo do Advento – de 2017.                                        Franciscus 

Sacramento do Crisma  
 

* Ensaio para crismandos e padrinhos dia 
24 de abril às 21.15h no igreja paroquial 
* Confissões para crismandos e padrinhos 
dia 26 de abril às 21.15h na igreja paro-
quial 
* Celebração do sacramento do Crisma no 
dia 28 de abril às 16.00h 

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 

  

V Domingo da Páscoa -  29 de Abril 
 

          Act 9,26-31            Salmo 21 (22)            1 Jo 3,18-24                  Jo 15,1-8  
 

   A liturgia do 5º Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir sobre a nos-
sa união a Cristo; e diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso à vida 
verdadeira. 
    O Evangelho apresenta Jesus como “a verdadeira videira” que dá os fru-
tos bons que Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos 
a Cristo, pois é d’Ele que eles recebem a vida plena. Se permanecerem em Cristo, os discípu-
los serão verdadeiras testemunhas no meio dos homens da vida e do amor de Deus. 
     A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo – o Corpo de Cristo. A sua 
vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, percor-
rendo em conjunto o caminho do amor. É no diálogo e na partilha com os irmãos que a nos-
sa fé nasce, cresce e amadurece e é na comunidade, unida por laços de amor e de fraternida-
de, que a nossa vocação se realiza plenamente.  
     A segunda leitura define o ser cristão como “acreditar em Jesus” e “amar-nos uns aos 
outros como Ele nos amou”. São esses os “frutos” que Deus espera de todos aqueles que 
estão unidos a Cristo, a “verdadeira videira”. Se praticarmos as obras do amor, temos a cer-
teza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós.  

In Dehonianos 

Refrães dos Cânticos para o IV Domingo de Páscoa - 22 de Abril 

Entrada Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou 
morrer pela sua grei. Aleluia! 

Salmo A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular.  

Apres. dons Eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu cuidarei, diz o Senhor 

    Comunhão Deus é Bom Pastor! Ele nos sacia de todos os bens! Deus é Bom Pastor! 

Pós-
Comunhão 

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

Final A messe é grande e os operários são poucos. Mandai Senhor, operários 
para a vossa messe. Mandai Senhor, operários para a vossa messe.  

Festa da Família - a 27 de Maio em Torres Vedras  
"Família: da Escuta da Palavra à Transmissão da Fé".  
Já estão abertas as inscrições para a celebração das Bodas Matrimoniais 
de 10º, 25º e 50 anos na qual, os casais que celebrem estes jubileus matri-
moniais receberão a bênção do exmo. sr. Patriarca de Lisboa. Podem ins-
crever-se no cartório ou através da página do Patriarcado  
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família  


