
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 - 29 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
V Domingo de 11.30h    Missa na Igreja Paroquial -  Festa do Profissão de Fé 
Páscoa Ano B 15.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros : Festa de N. Srª do Desterro 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
3ª feira - 1     Não há missa ferial  
S. José     Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima 
operário 21.00h    Zona 12 - Terço com a participação das crianças da catequese 
4ª feira - 2 
S. Atanásio, Bispo 

21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 

5ª feira - 3 
S. Filipe e S. Tiago 

21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renovam. Carismático 

6ª feira - 4 19.30h    Festa da Vida do 8º Ano no Centro Comunitário 
 21.30h    Reunião do Grupo do Crisma 

Sábado - 5 07.30h    Partida da Peregrinação dos Cinco Primeiros Sábados a Fátima 
 12.00h    Baptismo 
 15.00h    Reunião do Grupo do Crisma 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 21.30h    Escuteiros - Celebração Penitencial 
Domingo - 6     Dia da Mãe 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
VI Domingo de 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 12.30h    Baptismo 
Páscoa Ano B 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial 

 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 
 
Em Agenda : 
09 de Maio: Reunião da LIAM às 20.00h 
11 de Maio: Zona 2 - Oração do Terço com a catequese às 21.00h 
12 de Maio: Promessas dos Escuteiros 
13 de Maio: Zona 7 : Missa de festa da Padroeira às 10.15h  
20 de maio: Almoço no Centro Comunitário com as zonas 5 e 7 
27 de Maio : Zona 2 - convívio com a catequese 
24 de Junho: Passeio da Zona 8 a Lisboa 
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29 de Abril  
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Paróquia 
da Benedita 

 V Domingo de Páscoa - Ano B 

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 

 «Quero fazer o crisma para ser padrinho/madrinha!» 
 
Esta é a expressão mais ouvida entre os jovens. É raro que alguém diga que deseja receber o 
Espírito Santo para viver a Vida de Deus. Crismado quer dizer ser ungido com o óleo de Deus. 
No Antigo testamento só os reis e profetas eram ungidos. Isso dava-lhes o poder e autoridade 
de Deus. Por outro lado a expressão confirmação não quer dizer estar aprovado mas sim ser 
firme com o Espírito Santo. Isso leve-nos a perguntar: Quem é o Espírito Santo? Muitos são os 
cristãos que não O conhecem, alguns apenas O reduzem a uma pomba e pouco mais. O que diz o 
Catecismo da Igreja Católica (CIC)? «Ninguém pode dizer "Jesus é o Senhor" a não ser pela acção 
do Espírito Santo» (1Cor 12, 3). «Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que cla-
ma: "Abbá! Pai!'» (Gl 4, 6). Este conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em 
contacto com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e 
suscita em nós a fé. Em virtude do nosso Baptismo, primeiro sacramento da fé, a Vida, que tem a 
sua fonte no Pai» (CIC 683). A Igreja, comunhão viva na fé dos Apóstolos que ela transmite, é o 
lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo: 
— Nas Escrituras, que Ele inspirou: 
— na Tradição, de que os Padres da Igreja são testemunhas sempre actuais; 
— no Magistério da Igreja, que Ele assiste; 
— na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos seus símbolos, em que o Espírito Santo 
nos põe em comunhão com Cristo; 
—  na oração, em que Ele intercede por nós; 
—  nos carismas e ministérios, pelos quais a Igreja é edificada; 
— nos sinais de vida apostólica e missionária; 
—  no testemunho dos santos, nos quais Ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salva-
ção.(CIC 688) 
 O Crisma faz parte dos 3 sacramentos da Iniciação Cristã do Adulto (baptismo, confirmação e 
eucaristia). Só começamos a ser adultos na fé na medida em que nos alimentamos dos sacra-
mentos, e o crisma (como todos os outros) actuam na vida da pessoa que o recebe. Na medida 
em que vivo e testemunha a fé da comunidade posso ser garantia da fé (da comunidade cristã 
porque a Igreja só tem uma fé) perante alguém me é confiado para ser garantia do mesmo – ser 
padrinho. Isto só é possível se vivo, comungo, celebro e partilho esta fé que não é pessoal mas 
comunitária. Se não levar uma vida consentânea com a fé da Igreja, se não celebro, não obedeço 
mesmo quando não compreendo a doutrina da Igreja ou eventualmente não me deixo amar e 
conduzir por Cristo, será que basta ter o crisma para ser padrinho de alguém? O crisma não é 
um fim mas o princípio da Vida em Cristo, uma caminhada que termina no Céu. Peçamos a Jesus 
que nos ensine a viver como filhos de Deus e a ensinar assim também aos outros. 

PG 
O autor escreve sem o acordo ortográfico 



Peregrinação “Cinco primeiros sábados” -  5 de Maio  
 

 - partida às 7.30h  do centro comunitário;   
 - Almoço (a cargo de cada um)  
 - Regresso pelas 18.00h  
 Pede-se a quem se inscreveu que passe no cartório para confirmar e efetuar o 

pagamento de 6 euros.  

Sala de Chá – Maio 
Os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o serviço assumi-
do por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:  
                                    Fornecimento:                        Equipas de serviço:  
  06 Maio                 Zona 5              Rosa Ribeiro,  Trindade Lourenço e Helena Milhanas 
  13 Maio              Zona 6                   Comunidade Jovens da Benedita 
     20 Maio             Zona 8               Renovamento Carismáticos 
  27 Maio             Zona 9               Escuteiros    

AJUDE O NOSSO CENTRO SOCIAL OU O NOSSA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
sem qualquer custo para si, com 0,5% do seu IRS. 
    Um gesto na sua declaração de IRS pode fazer a diferença. Contribua gratuitamente com 
0,5% do seu IRS para a Santa Casa da Misericórdia de Benedita (contribuinte: 503 085 
545) ou para o Centro Social Paroquial (contribuinte: 500 852 545). Só tem de preencher 
o Quadro 11, campo 1101, do Modelo 3 (folha de rosto) com o número de contribuinte. 

Família Andaluz festeja em Fátima reconhecimento das virtudes 
heroicas da fundadora das Servas de Nossa Senhora de Fátima 
 A Congregação das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima,  profundamente ligada ao 
Santuário promoveu no passado dia 25 de abril, na Cova da Iria, uma celebração de ação 
de graças pelo reconhecimento das virtudes heroicas de Luiza Andaluz, sua fundadora. 
A missa presidida pelo bispo da diocese de Santarém, D. José Traquina, e concelebrada 
pelo clero diocesano, decorreu na Basílica da Santíssima Trindade, que voltou a encher 
com os peregrinos da Família Andaluz (mais de 2000). 
Na homilia, D. José Traquina lembrou que o mundo atual precisa de “testemunhos de vida 
virtuosos como o de Luiza Andaluz” pois é através do recurso a “estes instrumentos” que 
Deus “se faz chegar às pessoas”, tornando a humanidade melhor.                    (www.fatima.pt) 

  

VI Domingo da Páscoa -  6 de Maio 
        * Act 10, 25-26. 34-35. 44-48 * Sl 97  * 1 Jo 4, 7-10 * Jo 15, 9-17  

 

   A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor 
de Deus, manifestado na pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia 
a dia tornado presente na vida dos homens por acção dos discípulos de 
Jesus. 
A segunda leitura apresenta uma das mais profundas e completas defini-
ções de Deus: “Deus é amor”. A vinda de Jesus ao encontro dos homens e a 
sua morte na cruz revelam a grandeza do amor de Deus pelos homens. Ser “filho de Deus” 
e “conhecer a Deus” é deixar-se envolver por este dinamismo de amor e amar os irmãos. 
No Evangelho, Jesus define as coordenadas do “caminho” que os seus discípulos devem 
percorrer, ao longo da sua marcha pela história… Eles são os “amigos” a quem Jesus reve-
lou o amor do Pai; a sua missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos homens. Atra-
vés desse testemunho, concretiza-se o projecto salvador de Deus e nasce o Homem Novo. 
A primeira leitura afirma que essa salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, e 
levada ao mundo pelos discípulos, se destina a todos os homens e mulheres, sem excep-
ção. Para Deus, o que é decisivo não é a pertença a uma raça ou a um determinado grupo 
social, mas sim a disponibilidade para acolher a oferta que Ele faz.  

In Dehonianos 

Refrães dos Cânticos para o V Domingo de Páscoa - 29 de Abril 

Entrada Cristo Ressuscitou! Aleluia. Aleluia. 

Salmo Eu Vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo Senhor.  

Apres. dons Tudo o que pedirdes em oração vos será concedido, vos será concedido, diz o 
Senhor 

    Comunhão Eu sou a verdadeira vide. Aleluia. E vós, os meus ramos. Aleluia. 

Pós-
Comunhão 

Deus é amor. Aquele que permanecer no amor permanece em Deus e Deus 
permanece nele. 

Final Louvado sejais Senhor pelos povos de toda a terra. 

Terços nas zonas no mês de Maio 
 

- Zona 1 - às  2ª, 4ª e 6ª, na APZ às 21.00h 
- Zona 2 - dia 11 de Maio, com a catequese às 21.00h 
- Zona 4 - de 2ª a 6ªf, na Capela às 20.30h 
- Zona 6 - de 2º a 6º f, na Capela às 20.30h 
- Zona 7 - diariamente terço orientado pela Catequese às 20.00h  
- Zona 8 - diariamente, terço na Capela às 20.30h e com a Catequese e pais  às 6ª feiras 
- Zona 12 - em todo o mês de Maio às 21.00h e dia 1 de Maio com a Catequese. 
- Zona 13 - diariamente às 20.30h na Capela                     

“No amor de Jesus há conforto 
e beleza que nada da terra se 
lhe pode comparar. É feliz 
quem isto compreende”  

( Luiza Andaluz, 1951). 


