
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:   

OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

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 
2ª feira -15 Sta 
Teresa de Jesus 

21.00h    Zona 13: Reunião na Casa da Criança da Ribafria  

3ª feira - 16 21.15h    Reunião Geral de Catequistas 
4ª feira - 17     Dia internacional pela erradicação da pobreza 
Stº Inácio de 
Antioquia 

21.00h    Reunião para os cantores, leitores e M.E.C. da Paróquia  

5ª feira - 18  
Festa de São    

18.30h    Terço com todas as crianças pela unidade e pela Paz, na Igreja 
Paroquial 

Lucas 19.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 19 21.00h    Reunião dos pais do 1º ao 6º anos de catequese às 21.00h no C. 

Comunitário 
Sábado - 20 09.30h    Formação de catequistas , no Centro Comunitário até às 13h 

 10.00h    Reunião de Acólitos 
 14.30h    Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa   
 16.00h    Zona 2 : 1º Encontro de Catequese, na zona. 
 18.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra  
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 21.30h    Reunião  de  Grupo de Jovens (aberta  a todos  os  jovens  da  

comunidade) 
Domingo - 21 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XXIX Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial— Início da catequese de infância 
Tempo Comum 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:  
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. 

Paróquia 
da Benedita 

      XXVIII 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 

Cidade do Vaticano, 03 out 2018  – 
O Papa defendeu hoje no Vaticano a 
necessidade de uma Igreja Católica capaz 
de falar aos jovens, sem barreiras nem 
preconceitos. “Começamos um novo 
encontro eclesial capaz de ampliar hori-
zontes, dilatar o coração e transformar as 
estruturas que hoje nos paralisam, sepa-
ram e afastam dos jovens, deixando-os 
expostos às intempéries e órfãos duma 
comunidade de fé que os apoie, dum hori-
zonte de sentido e de 
vida”, declarou. 
A 15ª assembleia geral 
ordinária do Sínodo dos 
Bispos, com o tema ‘Os 
jovens, a fé e o discerni-
mento vocacional’, decor-
re de hoje a 28 de outu-
bro, por decisão do Papa. Francisco dese-
jou que “a riqueza e beleza do Evangelho 
seja fonte de constante alegria e novidade. 
Sabemos que os nossos jovens serão capa-
zes de profecia e visão, na medida em que 
nós, adultos ou já idosos, formos capazes 
de sonhar e assim contagiar e partilhar os 
sonhos e as esperanças que trazemos no 
coração”, observou. 
O Papa arremeteu contra os “profetas de 
calamidades e desgraças”, propondo um 
discurso de esperança, capaz de “derrubar 
as situações de precariedade, exclusão e 
violência” que afetam os jovens.  

“Fruto de muitas das decisões tomadas no 
passado, os jovens chamam-nos a cuidar, 
com maior empenho e juntamente com 
eles, do presente e a lutar contra aquilo 
que de algum modo impede a sua vida de 
crescer com dignidade”, prosseguiu. 
 A intervenção desejou uma dinâmica inte-
ligente, entusiasta e cheia de esperança”, 
que ajude a libertar os jovens  das “mãos 
de tantos traficantes de morte que opri-
mem a sua vida e obscurecem a sua visão”. 

Isto exige de nós que 
estejamos atentos e nos 
precavamos bem para 
não prevalecer a lógica 
da autopreservação e da 
autorreferência, que 
acaba por tornar impor-
tante o que é secundário, 

e secundário o que é importante”, disse 
o pontífice aos participantes no Sínodo 
2018. 

 O Papa pediu para todos “o dom da escuta 
sincera, orante e, o mais possível, livre de 
preconceitos”, para evitar a tentação de 
“cair em posições moralistas ou elitistas”. 

 A homilia citou a mensagem do Concílio 
Vaticano II aos jovens: “É em nome deste 
Deus e de seu Filho Jesus que vos exorta-
mos a alargar os vossos corações a todo o 
mundo, a escutar o apelo dos vossos 
irmãos e a pôr corajosamente ao seu ser-
viço as vossas energias juvenis”.  
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Sínodo 2018: Papa lança Igreja ao encontro dos jovens, sem 
medo de superar barreiras e «preconceitos» 



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 

Coro da Catequese 
 

 Todas as crianças que frequentam a catequese são 
convidadas a participar no coro para animação das 
missas dedicadas à catequese. 
Para tal basta comparecer no próximo ensaio que se 
realizará dia 20 de Outubro pelas 14h30 na Igreja 
Paroquial.  

Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece! 

UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO dia 18 de outubro às 18.30h 
 
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai promover uma jornada de oração chamada “Um 
milhão de crianças reza o Terço pela paz , que irá mobilizar 
crianças de todo o mundo, calculando-se que o Rosário irá ser 
rezado em pelo menos 25 idiomas,  em 83 países. 
 
O Cardeal António Marto aceitou presidir à oração do Terço 
com as crianças, na Capelinha das Aparições, em Fátima e será 
transmitido em directo pela Rádio Renascença, televisão e 
rádio Canção Nova,  e difundido para todo o mundo pela Fun-
dação AIS através da Internet.  
 

Apelamos às crianças, pais e restantes familiares que se jun-
tem a nesta jornada, nas próprias casas ou na nossa Paróquia, 
onde estarão catequistas nessa hora na Igreja Paroquial para 
quem se quiser juntar.    

Refrães dos Cânticos do XXVIII Domingo do T. Comum - 14 de Outubro 

Entrada Conduzi-me, Senhor, pelos Vossos caminhos; ensinai-me a cumprir os manda-
mentos de vida eterna; conduzi-me Senhor pelos Vossos caminhos. 

Salmo Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela a nossa alegria. 

Apres. Dons         A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a tua 
salvação. 

 Comunhão Vai vender o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos Céus; depois vem e 
segue-me! Depois vem e segue-me! 

Pós-
Comunhão 

Jesus és o alimento que temos de comer, p´ra não morrer de fome, p´ra não des-
falecer. 

Final Quem segue o Senhor ama a verdade e a verdade o libertará.  

Liturgia do próximo Domingo: XXIX Domingo do T. Comum - 21 de Outubro                                             
         *  Is 53,2a.3a.10-11           * Sl 32       * Hb 4,14-16         * Mc 10, 35-45 
 

Na Igreja não há chefes que mandam e súbditos que obedecem; gente 
honrada e respeitada, cheia de privilégios, e pessoas com menor dignidade. 
Todos são irmãos e cada um deve considerar-se sempre ao serviço dos 
outros. As diversas capacidades e habilitações de cada um não foram dadas 
por Deus para provocar divisões e para favorecer a competição, como geral-
mente acontece entre os homens, mas para a comunhão e a complementari-
dade. Ser grande significa ser o último e servo de todos, como Cristo fez. 
Esta é a mensagem do Evangelho. 

A primeira leitura mostra como Deus começou a preparar o seu povo 
para assimilar a difícil mentalidade do serviço e do dom de si, mentalidade que Jesus encarnou 
em plenitude na sua pessoa. 

A segunda leitura apresenta o exemplo de Cristo. Ele não receou descer ao nível dos 
homens, mas fez-Se um deles, partilhando a sua condição. Também os seus discípulos devem 
ter coragem de descer até ao nível dos últimos. 

Fátima, o Último Mistério  
- o filme 
 Já estreou nas salas de cinema de todo o país o filme– docu-
mentário. Ele pode ser visto no Vivaci das Caldas da Rainha, 
todos os dias até 17 de outubro, às 19.30h.   
O preço dos bilhetes é 6,60 euros para adultos, 5,60 euros 
para estudantes e seniores.  (À segunda feira o preço geral é 
5.50 euros) 

 

F. Armellini 


