
MAIO 2018           INFORMAÇÕES  

     Semana da vida de 13 a 20 de maio 
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  

3ª feira - 15     Dia internacional da Família 
     Haverá missa ferial às 8.30h e às 19.00h 
4ª feira - 16 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 17 10.00h    Reunião do Clero da Vigararia na Cela 
 19.00h    Missa na Igreja de Candeeiros  
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 18 21.15h    Reunião do Grupo do Crisma 
Sábado - 19     Votos perpétuos da Irmã Isabel na ordem das Clarissas 
 10.00h    Reunião de acólitos 
 12.00h    Casamento de Armanda e Nuno 
 20.00h    Celebração do compromisso do 9º ano da catequese , na Capela 

do Centro Comunitário 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 20 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 09.30h    Encontro Matrimonial - Caminhada na Ataíja de Cima 

Pentecostes 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 12.30h    Almoço no Centro Comunitário com as zonas 5 e 7  
 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 : 
25 de Maio: Festa das Bem-aventuranças do 7º ano de catequese 
26 de Maio: Festival Vicarial da Canção Cristã na Benedita 
26 de Maio: Festa do Pai-nosso do 2º ano de catequese às  19.30h 
24 de Junho: Passeio da Zona 8 a Lisboa 

Zona 7 - Celebração da Festa da 
Padroeira - 13 de Maio 

* Missa às 10h15 
* Almoço às 12h30  com a seguinte ementa:   
              - Sopa de Cozido,  
              - Cozido à Portuguesa,  
            - Petingas Fritas com arroz de tomate 
 Os lucros revertem  para as obras na capela.  

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. 

ATENÇÃO:  
Sala de Chá  

Novo horário 
Abertura às 

14.30h 

Nº 739 
13 de Maio  

de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

 VII 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 

Reflexão do Papa sobre a Solenidade da Ascensão do Senhor 
 

      Neste VII Domingo do Tempo da Pascoa, a 
igreja celebra a festa da Ascensão de Jesus ao 
Céu. Numa reflexão, o Santo Padre sublinhou 
o mandato de Jesus aos discípulos nesta oca-
sião: partir para anunciar o Evangelho a todos 
os povos. 
       Jesus vai para o céu, mas isso não significa 
uma separação. Este episódio da Ascensão 
mostra ao homem que a meta do caminho é o 
Pai e que Jesus permanece sempre próximo. “Mesmo se nós não O vemos, Ele está ali, 
acompanha-nos, guia-nos, toma-nos pela mão e nos levanta quando caímos”. 
 Francisco destacou que, quando, Jesus vai para o Céu, ele leva ao Pai um presente: as 
suas chagas. Ele conservou as suas chagas para lembrar ao Pai que elas foram o preço do 
perdão que Ele dá. “Quando o Pai olha para as chagas Ele perdoa-nos sempre, não por-
que somos bons, mas porque Jesus pagou por nós. Olhando para as chagas de Jesus, o Pai 
se torna mais misericordioso. Este é o grande trabalho de Jesus hoje no céu: fazer ver ao 
Pai o preço do perdão, as suas chagas”. 
      Contudo, neste dia 13 de Maio dedicado às aparições de Nossa Senhora em Fátima, 
lembremos que Maria acompanha a Igreja na evangelização, pois ela foi a primeira a 
dizer sim à vontade do Pai, isto é, ao anúncio que lhe foi dito da parte de Deus. Que Ela 
seja o modelo de escuta e de obediência, pois, a Boa Noticia que  anuncia a Igreja, quer 
entranhar no nosso coração e deste modo, ajudar-nos a reconhecer a Deus como Pai na 
nossa vida.  

Terços nas zonas no mês de Maio 

- Zona 1 - às  2ª, 4ª e 6ª, na APZ 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        



 

EUTANÁSIA—O que podemos fazer ? 
 

     Os deputados preparam-se para debater a legalização da morte a pedido no dia 
29 de maio.  
     Uma forma de manifestar aos deputados o nosso desacordo é :  
     - escrever-lhes a partir da página do movimento STOPEUTANASIA.PT  onde se 
encontra disponível a forma, como e para onde enviar: 
     - outra forma é participando em alguma das manifestações que alguns movi-
mentos civis estão a organizar; 
     O movimento “Toda a vida tem dignidade “ está a organizar uma manifestação 
no próprio dia 29 de maio , das  13.30h às 15.00h em frente ao  Largo de São Ben-
to. Há um autocarro disponível para quem quiser participar.  
     A partida será do Centro Comunitário às  11.30h.  Podem-se inscrever no car-
tório até ao dia 22.      
 
  Há momentos em que é preciso sair à rua e defender a VIDA que a todos nos 
toca. 

Comemorações do 25º aniversário da 
Santa Casa da Misericórdia—no Centro 

Comunitário  
 
Conferência dia 1 de Junho : “A alegria da parti-
lha” às 21.00h 
 
Almoço solidário a favor da Santa Casa dia 3 de 
Junho às 12.30h seguido de animação musical  

Almoço no Centro Pastoral  
 

     No domingo dia 20 de Maio haverá mais um almoço no Centro Comuni-
tário e a organização estará a cargo das Zonas 5 e 7. 
     A ementa será: Sopa de Caldo Verde ,  Bacalhau à Brás , Jardineira 
     Estes almoços continuam a ser muito importantes quer pelo convívio 
que proporcionam quer pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pas-
toral. 

Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente  
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira, 
Engenhoca. 
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 12:  Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda 
das.  Raparigas 
Zona 13: Ribafria  

 Zonas Pastorais da paróquia:   

                    Pentecostes - 20 Maio 
  

     * Act 2, 1-1         * Sl 103            * 1 Cor 12, 3b-7 .12-13               * Jo 20, 19-23 
 

Na primeira leitura e no Evangelho, com figuras diferentes, é-nos apre-
sentada a descida do Espírito Santo. As narrativas de S. Lucas e S. João com-
pletam-se reciprocamente e pretendem ensinar que o Espírito é a nova Lei, é 
a força que do íntimo do coração impulsiona o homem ao cumprimento do 
dever.  

O Espírito é fonte de unidade (derruba todas as barreiras) e, onde quer que chegue, 
elimina o pecado. 

A segunda leitura destaca uma consequência desta presença do Espírito numa comuni-
dade: cada membro é enriquecido por dons, provindos do único Espírito, dons que não 
podem criar competição, mas devem servir para promover a unidade.                                   F. Armellini 

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. 

Refrães dos Cânticos para o VII Domingo de Páscoa - 13 de Maio 

Entrada Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a 
Deus com brados de alegria. 

Salmo Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. 

Apres. dons Homens da Galileia, que olhais vós no Céu? Jesus que ao Céu subiu, assim há-de vir. 
Aleluia, aleluia. 

    Comunhão Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. 

Pós-Comunhão  

Final Povos, batei palmas, aclamai a Deus com jubilo. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

BANCO ALIMENTAR 
 A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer nos dias  2 e 3 de 
Junho. Como é habitual, precisamos de voluntários que disponibilizem algumas 
horas do seu dia, para estarem nos supermercados a receber as doações. Quem 
estiver interessado poderá inscrever-se no cartório. 


