
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:   

MAIO 2018           INFORMAÇÕES  

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  

3ª feira - 8 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
 21.15h    Reunião com o Concelho Económico no Centro Comunitário 
4ª feira - 9 20.00h    Reunião da LIAM  
 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 10 19.00h    Missa na Igreja de Ribafria 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 11 21.00h    Zona 2 - Oração do Terço com a catequese  

 21.30h    Escuteiros - Celebração Penitencial 
Sábado - 12     Aniversário de D. Nuno Brás 
 14.30h    Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa  
 18.00h    Missa na Igreja de Bairro da Figueira 

 19.30h    Missa na Igreja Paroquial - Promessas dos Escuteiros 
Domingo - 13 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 10.15h    Zona 7 : Missa de festa da Padroeira 
VII Domingo de 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Participação especial da catequese 
Páscoa Ano B 12.30h    Zona 7 : Almoço de festa da Padroeira 
Solenidade da 12.30h    Baptismo 

Ascensão 13,30h    Baptismo 
 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 : 
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 

Amigos das Letras - 13 de Maio no Centro Comunitário 
No próximo dia 13 de Maio, no espaço da Sala de Chá, decorrerá um momento cultural 
com leitura e proclamação de poemas, proporcionado pelo grupo Amigos das Letras. 
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MÃE: ESCOLA DE VIDA 
   Há tentativas pelo mundo além de abolir o conceito de mãe ou pai para 
dar lugar aos termos progenitores. Porém ser mãe é muito mais do que 
ser progenitor. É aceitar o dom da vida, dádiva sempre de Deus, é aceitar 
o desafio de aprender a amar e ensinar como tal. Isso é um projecto para 
toda a vida que implica mãe e o(a) filho(a). Gostava de vos partilhar 
alguns pensamentos do papa Francisco sobre a missão de ser mãe: 

“Mãe: muitas de vós sois mães e sabeis o que significa gerar a vida. Sou-
bestes ‘trazer’ no vosso seio uma vida, e a destes à luz”, disse-lhes o Santo 
Padre. 

“Hoje encontrais-vos perante um desafio muito parecido: trata-se ainda 
de gerar vida. Hoje é-vos pedido que deis à luz o futuro; que o façais cres-
cer, que o ajudeis a desenvolver-se. Não só para vós, mas também para os 
vossos filhos e para toda a sociedade”. 

O Pontífice lhes recordou que “vós, as mulheres, tendes uma capacidade 
incrível de vos adaptardes às situações e seguir em frente”. 

Por isso apelou “à capacidade de gerar futuro. Capacidade de gerar futu-
ro, que vive em cada uma de vós. Essa capacidade que vos permite lutar 
contra a multidão de determinismos ‘coisificantes’ isto é, que transfor-
mam as pessoas em coisas, que acabam por matar a esperança”. 

“Nenhum de nós é uma coisa: todos somos pessoas e, como pessoas, 
temos esta dimensão da esperança”, sublinhou. 

Parabéns a todas mães. Que Deus vos abençoe e torne fecundo a vossa 
missão tão bela e querida por Deus. 
 



Coro da Catequese 
 

O próximo ensaio para a missa da catequese será 
no dia 12 de Maio pelas 14h30 na Igreja Paroquial 
para a celebração do dia 13 de Maio às 11h30. 
Convidamos todas as crianças da catequese a parti-
ciparem. 

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. 

Festa da Família 
27 de Maio em Torres Vedras  

"Família: da Escuta da Palavra à Transmissão da Fé".  
   Estão abertas as inscrições para a celebração das Bodas Matrimo-
niais de 10º, 25º e 50º anos na qual, os casais que celebrem estes 
jubileus matrimoniais receberão a bênção do exmo. sr. Patriarca de 
Lisboa. Podem inscrever-se no cartório ou através da página do 
Patriarcado  
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família  

Zona 7 - Celebração da Festa da Padroeira - 13 de Maio 
 Missa às 10h15 
 Almoço às 12h30 
Reservas para o almoço até dia 11 de Maio através dos seguintes números de telefone: 
933557689 - 961836921 - 962933236 

      Na próxima Quinta-feira, dia 10, os seminaristas que tiveram na Benedita no Cam-
po de Apostolado de verão, há alguns anos atras, virão celebrar connosco e confrater-
nizar. Serão 14 seminaristas e o Pe. José Miguel. Por outro lado, o Seminário de S. José 
de Caparide, num total de 21 seminaristas, 2 padres e uma senhora, estarão em pere-
grinação a Fátima a pé e desejam também celebrar, jantar e pernoitar nas nossas 
casas. Deste modo, convido toda a Paróquia a vir jantar nesse dia ao Centro Comunitá-
rio e a trazer algo para colocar em comum. Precisamos também de famílias que quei-
ram e possam acolher 2 seminaristas em vossa casa e fornecesse. Deste modo precisa-
mos de 9 famílias de colhimento para 2 seminaristas, uma para 3 seminaristas, outra 
para 2 sacerdotes e uma para uma senhora do Seminário que os acompanha. Quem 
puder acolher passe pelo cartório para dar o nome.  
      Abramos as nossas casas e acolhamos estes enviados por Deus.  

VII Domingo da Páscoa - Solenidade da Ascensão 
13 de Maio 

*Act 1,1-11    *Salmo 46 (47)     *Ef 1,17-23     *Mc 16,15-20   
   A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, 
no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida defini-
tiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o tes-
temunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a 
realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 
No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a 
vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do projecto 
de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, atra-
vés deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva. 
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apre-
sentado ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus – a 
mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo “caminho” que Jesus percorreu. 
Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienan-
te; mas têm de ir para o meio dos homens continuar o projecto de Jesus. 
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram 
chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa 
“esperança” de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo “corpo” – e em comu-
nhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é 
nela que se torna hoje presente no meio dos homens.                                                              In Dehonianos 

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

Entrada A salvação do Senhor brilhou em toda a terra. Aleluia! 

Salmo Diante dos povos manifestou Deus a salvação. 

Apres. dons Não fostes vós que Me escolhestes, diz o Senhor. Fui Eu que vos escolhi e vos 
destinei para que deem fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. 

    Comunhão Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. 

Pós-
Comunhão 

O amor de Deus foi derramado, foi derramado em nossos corações. Pelo Espi-
rito Santo que habita em nós, que habita em nós. Aleluia, Aleluia. 

Final Alegrai-Vos, Mãe de Jesus! Alegai-Vos ó Mãe da Luz! Vosso Filho venceu a 
morte ressuscitou! Alegrai-Vos, ó Maria! Aleluia. Aleluia. 

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 17.00h e com a Catequese e nas 6ª feiras às 
20.30h. 
- 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                     

ATENÇÃO: Sala de Chá  
Novo horário 

Abertura às 14.30h 


