
JULHO 2018           INFORMAÇÕES  

Domingo - 8 09.00h    Não há missa na Igreja Paroquial 
XIV  Domingo 10.00h    Baptismo 

Tempo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial—Missa Nova do Pe José Samir seguida 
de almoço convívio  

Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 10 08.30h    Missa ferial na Igreja Paroquial 

5ª feira - 12 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 13 21.15h    Conselho Pastoral Paroquial  
Sábado - 14 11.00h    Baptismo 
 12.00h    Casamento de Filipa e Nelson 
 15.30h    Baptismo 
 18.00h    Missa de Festa na Igreja dos Freires 

 19.30h    Missa na Igreja Paroquial   

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
XV  Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Tempo 12.30h    Baptismo 
Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 

4ª feira - 11 20.00h    Reunião do grupo da L.I.A.M. 

Domingo - 15     Aniversário natalício do Pe Francisco Cosme 

EMRC 
Igreja apela à inscrição na disciplina 

 

Em época de matrículas nas escolas 
públicas, a Igreja,  apelou aos pais e 
educadores para inscreverem os filhos 
na disciplina de Educação Moral e Reli-
giosa Católica (EMRC). 

Missa  ferial na igreja paroquial: 

     3ª feira às 8.30h com o Padre Fernando Guerra,     3ª feira às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h  
    *  Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando possível  

Em Agenda : 
16 de Julho: E.N.S: Encontro internacional das Equipas de Nossa Senhora em Fátima até 
dia 21 de julho 
22 de Julho : Passeio Paroquial a Coimbra 
22 de Julho: Recolha de Sangue no Centro Comunitário das 9.00h às 13.00h 
26 de Julho: Reunião para os inscritos na Peregrinação à Terra Santa, com a Agência Geos-
tar, no Centro Comunitário, às 21.30h 

 
Aviso: 
O ensaio de 
cânticos passa a 
ser quinzenal. 

Nº 747 
8 de Julho  
de 2018 

Paróquia 
da Benedita 

  XIV Domingo do Tempo Comum - Ano B 

 

Ordenação do Pe. José Samir 



PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA 

Tel. do Cartório: 262929113        Tel. Resid. Paroquial: 262929113     
 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

Sugestões para as Férias – Servas de N. Senhora de Fátima 
 
 Aproxima-se as férias: pode ser um tempo de descanso e de lazer mas poderá também 
ser um tempo de Encontro com O SENHOR, com os outros , de missão. 
Nós irmãs, Servas de Nossa Senhora de Fátima apresentamos três propostas distintas: 
 
Para os adultos:   A semana de Espiritualidade da Família Andaluz ( que poderá par-
ticipar apenas em algum dia se não for possível a totalidade). Inscrições pela página: 
http://www.servasnsfatima.org/evento/iii-semana-da-espiritualidade-da-familia-
andaluz-portugal:296 

 

Para jovens rapazes e raparigas :  - Uma noite de oração na Praia—dia 
21 de Julho na Ericeira 
http://www.servasnsfatima.org/evento/sunset-prayer-:320 
 

 
- E uma semana de missão—de 28 de Julho a 5 de Agosto em Torres 
Vedras e Mafra 
http://www.servasnsfatima.org/evento/ferias-apostolicas-2018-
portugal:321  

PASSEIO PAROQUIAL  -  
 

DIA 22 DE JULHO  - COIMBRA 
 
 
 

     A paróquia vai organizar um passeio paroquial no dia 22 
de Julho.  
    Iremos visitar a Coimbra :  os jardins, os monumentos, o 
Convento de Santa Clara. 
    A saída da Benedita é às 7.30h e o regresso às 19.30h. 
    Ainda não temos o preço final mas quem quiser já se 
pode inscrever no cartório. 

                  Semana de Verão para Rapazes do 12º ano e universitários  
do dia  20 a 27 de Julho no Seminário de Caparide. 

Os interessados podem fazer a inscrição para o email propedeuticocaparide@gmail.com 
 

Refrães dos Cânticos do XIV Domingo do Tempo Comum - 8 de Julho 

Entrada Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em Vós. Cantarei 
as vossas maravilhas. Cantarei, Senhor. 

Salmo Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que Se compadeça de nós. 

Apres. dons Meu Deus na simplicidade do meu coração, Vos ofereço, Vos ofereço 
todas as coisas. 

 Comunhão Saboreai como é bom. O Pão que vem de Deus Pai! No Coração de Seu 
Filho Seu Amor saboreai! No Coração de Seu Filho Seu Amor saboreai! 

Pós-Comunhão O Espírito do Senhor está sobre Mim. Ele Me enviou para anunciar aos 
pobres o Evangelho do Reino. 

Final Ide por todo o mundo anunciai a Boa Nova. 

Missa Nova do Pe. José Samir—8 de Julho 
 

A Missa Nova do Padre José é no dia 8 de Julho às 11.00h, na nossa Igreja Paroquial. 
Fica suprimida a Missa das 9.00h para podermos todos participar na Missa-Nova do novo 
sacerdote. Porém matem-se a missa das 18.30h. 
 
Depois da celebração continuaremos a festa com o almoço partilhado no Centro Comuni-
tário. Pede-se  a todas as pessoas para trazerem algo para colocar em comum. Poderão 
entregar as vossas coisas no Centro Comunitário a partir das 10.00h.  

XV Domingo do Tempo Comum - 15 de Julho de 2018 
* Am 7,12-15      * Salmo 84 (85)      * Ef 1,3-14      * Mc 6,7-13  

     A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum recorda-nos que Deus 
actua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama e envia 
como testemunhas do seu projecto de salvação. 
Esses “enviados” devem ter como grande prioridade a fidelidade ao pro-
jecto de Deus e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. 
      A primeira leitura apresenta-nos o exemplo do profeta Amós. Escolhi-
do, chamado e enviado por Deus, o profeta vive para propor aos homens 
– com verdade e coerência – os projectos e os sonhos de Deus para o 
mundo. Actuando com total liberdade, o profeta não se deixa manipular pelos pode-
rosos nem amordaçar pelos seus próprios interesses pessoais. 
     A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projecto de vida plena, verdadeira e 
total para cada homem e para cada mulher – um projecto que desde sempre esteve na men-
te do próprio Deus. Esse projecto, apresentado aos homens através de Jesus Cristo, exige de 
cada um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios. 
     No Evangelho, Jesus envia os discípulos em missão. Essa missão – que está no prolonga-
mento da própria missão de Jesus – consiste em anunciar o Reino e em lutar objectivamente 
contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Antes da partida dos 
discípulos, Jesus dá-lhes algumas instruções acerca da forma de realizar a missão… Convida
-os especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens materiais.                                          
                                                                                                                                                                                                                      In Dehonianos 


