
OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 7 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XXVII Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 12.30h    Baptismo 
Tempo Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
2ª f eira - 8 21.00h    Reunião do grupo da L.I.A.M. com o Pe Nuno 
3ª feira - 9 08.30h    Missa ferial na Igreja Paroquial  
 19.00h    Missa ferial na Igreja Paroquial  
4ª feira - 10 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 11      19.00h    Missa na igreja dos Freires    
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 12 17.30h    Bênção dos estudantes, na Igreja Paroquial da Benedita 
 20.30h    Zona 7: Reunião com os pais das crianças da catequese da zona, 

no salão da Igreja dos Freires 
Sábado - 13     Abertura do ano escutista do Agrupamento de Escuteiros  

 12.00h    Baptismo 
 18.00h    Missa na Igreja da Ribafria 
 19.00h    Zona 7: Jantar solidário na Associação dos Freires para ajudar o 

Salvador 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 14 06.00h    Partida para o Passeio Paroquial 
XXVIII Domingo  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Tempo Comum 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa  ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19.00h 
* 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:  
16 outubro: Reunião Geral de Catequistas 
19 outubro: Reunião dos pais do 1º ao 6º anos de catequese às 21.00h no C. Comunitário 
20 outubro:  Formação de catequistas , no Centro Comunitário das 9.30 às 13h 
21 outubro: Início da catequese da infância, às 11.30h na Igreja Paroquial 
26 outubro: Reunião dos pais do 7º ao 10º anos de catequese às 21.00h no C. Comunitário 
28 outubro: Início da catequese da adolescência, às 11.30h na Igreja Paroquial 
3 novembro: Jornada Vicarial de Coros, no Vimeiro de Alcobaça durante todo o dia. 

Taizé—Encontro Europeu 2018/2019 em Madrid  
Estão abertas as inscrições para a ida ao Encontro Europeu 2018/2019 em 
Madrid, organizado pela comunidade de Taizé. 
O encontro irá decorrer entre o dia 28/12/2018 e o dia 01/01/2019 e 
poderá participar qualquer pessoa a partir dos 16 anos. 
Na Paróquia da Benedita, através do Grupo de Jovens, está a ser organizada esta Peregrinação 
a Madrid. Para mais informações e para procederem à inscrição consultem o seguinte 
site https://goo.gl/T1UmFu 

Paróquia 
da Benedita 

      XXVII Domingo do Tempo Comum - Ano B 

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 

Em outubro, rezar diariamente o Terço contra o mal que divide 
 

   Na campanha de oração no mês de outubro, o Papa Fran-
cisco convida os fiéis de todo o mundo para rezar o  Terço 
todos os dias, pedindo à Virgem Maria e a São Miguel Arcan-
jo que protejam a Igreja do demônio que pretende dividir a 
comunidade cristã. 
     Na Missa celebrada na Casa Santa Marta em 11 de setem-
bro, Francisco havia dito que a oração é a força que vence o Grande Acusador, que nes-
tes tempos, em particular, vaga pelo mundo acusando e escandalizando.  
 
O Pe Fornos fala-nos desta iniciativa: 
“O Santo Padre convida-nos a rezar o Rosário todos os dias, para que a Virgem Maria aju-
de a Igreja nestes tempos de crise. Sabemos que a Virgem Maria permaneceu junto à Cruz, 
mesmo quando os apóstolos fugiram ... Ela nos ajuda a estar com Jesus junto à Cruz.  
E no final da recitação do Rosário, o Papa pede-nos para rezar ao Arcanjo São Miguel, 
(uma oração escrita por Leão XIII, que também nos ajuda a orar pela proteção da Igreja) 
para que possa defender a Igreja dos ataques do demônio.  
 
São estas as orações pedidas pelo Santo Padre: 
 
“À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis 
as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre 
de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.” 

 
 
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio 
contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste sobre 
ele o seu poder, esta é a nossa humilde súplica. E vós, Príncipe da 
Milícia Celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no 
inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo 
mundo para perder as almas. Amen”. 
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INICIO DO ANO PASTORAL  — PASSEIO PAROQUIAL 
À CIDADE DO PORTO  - DIA 14 DE OUTUBRO  
 

Vamos iniciar o novo ano com um passeio paroquial à cidade do Porto, 
no dia 14 de Outubro.   
A partida é às 6:00 horas (concentração no centro comunitário às 
5,45h) e o regresso está previsto para as  22:30 horas.  
Pede-se às pessoas inscritas, que façam o pagamento da 2ª prestação  
até 4ª feira.  

CATEQUESE PAROQUIAL 2018/19 
 

REUNIÃO DE PAIS:  
* Do 1º ao 6º anos: dia 19 de Outubro às 21.00h no 
centro comunitário 
 

* Do 7º ao 10º anos: dia 26 de Outubro às 21.00h 
no centro comunitário 
  
INÍCIO DA CATEQUESE:  
* Do 1º ao 6º ano: dia 21 de Outubro, às 11.30h  na missa paroquial. 
* Do 7º ao 10º ano : dia 28 de Outubro, na missa paroquial. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Reunião geral de catequistas: dia 16 de Outubro às 21.15h 

“É com enorme prazer que os Professo-
res de EMRC e a Direção Pedagógica do 
ECB, tem a honra de convidar toda a 
comunidade a participar na Celebração 
de Bênção do Ano Letivo 2018/2019, e 
Aniversario dos 54 anos do Instituto 
Nossa Senhora da Encarnacão e do 
Externato Cooperativo da Benedita. 
Ira realizar-se na Igreja Paroquial da 
Benedita, no dia 12 de outubro de 
2018, pelas 17:30 horas. 
Venha participar nesta celebração de 
Ação de Graças.” 

No dia 13 de Outubro, na Associação dos Frei-
res vai realizar-se um jantar solidário para aju-
dar o Salvador.  O jantar será servido a partir 
das 19h e tem um valor de 6€ (grelhados mis-
tos com acompanhamento de batatas, arroz e 
salada, as bebidas e sobremesas são pagas à 
parte). O valor angariado ajudará nas necessi-
dades do Salvador para medicamentos, consul-
tas, equipamentos etc.  

Refrães dos Cânticos do XXVII Domingo do T. Comum - 7 de Outubro 

Entrada Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao Vosso nome, ó Altíssimo. 
Toda a terra Vos adore, Senhor. 

Salmo O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. 

Apres. Dons Onde há caridade verdadeira. Aí habita Deus. 

 Comunhão Formamos um só corpo em Cristo Jesus ,todos nós que comungamos o mes-
mo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus!  

Pós-
Comunhão 

Jesus és o alimento que temos de comer, pra não morrer de fome, pra não 
desfalecer. 

Final Povo teu somos, ó Senhor, pois Tu me libertaste pela palavra e pelo amor 
com que nos resgataste. 

Liturgia do próximo Domingo: XVIII Domingo do T. Comum - 14 de Outubro  
 

* Sb 7,7-11            * Sl 89           * Hb 4,12-13            * Mc 10, 17-30   
 

     A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum convida-nos a reflectir 
sobre as escolhas que fazemos; recorda-nos que nem sempre o que reluz é 
ouro e que é preciso, por vezes, renunciar a certos valores perecíveis, a fim 
de adquirir os valores da vida verdadeira e eterna. 
     Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-nos um “hino à sabe-
doria”. O texto convida-nos a adquirir a verdadeira “sabedoria” (que é um 
dom de Deus) e a prescindir dos valores efémeros que não realizam o 
homem. O verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu escutar as propostas de Deus, aceitar 
os seus desafios, seguir os caminhos que Ele indica. 
     O Evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar a 
vida eterna. Jesus convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher “caminho do Reino” – 
caminho de partilha, de solidariedade, de doação, de amor. É nesse caminho – garante Jesus 
aos seus discípulos – que o homem se realiza plenamente e que encontra a vida eterna. 
     A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a Palavra de Deus proposta por Jesus. 
Ela é viva, eficaz, actuante. Uma vez acolhida no coração do homem, transforma-o, renova-o, 
ajuda-o a discernir o bem e o mal e a fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho certo 
para chegar à vida plena e definitiva                                                                             In Dehonianos 

Fátima, o Último Mistério 
   Vai estrear no cinema, no dia 11 de Outubro,  um filme– docu-
mentário sobre Fátima.   
Será que a mensagem de Fátima nos vai dar pistas sobre o futuro? 
Esta é uma das questões-chave abordadas neste filme-
documentário.    

Baseado em factos verídicos e na opinião de peritos internacio-
nais, o filme revela eventos ignorados oferecendo-nos uma entu-
siasmante visão global do fenómeno. 


