
OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 21     Semana Nacional da Educação Cristã, de 19 a 28 de outubro 
     Dia Mundial das Missões 

XXIX Domingo  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Tempo Comum 11.30h    Missa na Igreja Paroquial— Início da catequese de infância 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 23 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 24 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 25 19.00h    Missa na Igreja da Ribafria 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 26 21.00h    Ensaio de cânticos para os adolescentes do 7º ao 10º anos na 

Igreja Paroquial 
 21.00h    Reunião dos pais do 7º ao 10º anos de catequese às 21.00h         

no C. Comunitário 
 21.30h    Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima, de 26 a 28 
Sábado - 27 13.00h    Partida para a Caminhada pela Vida - no Largo de Camões, Lisboa 

 18.00h    Missa na Igreja da Candeeiros 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 28     Encerramento do Sínodo dos Bispos  
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” 

XXX Domingo  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Tempo Comum 11.30h    Missa na Igreja Paroquial— Início da catequese da adolescência  

 18.00h    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:  
31 Novembro: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
1 Novembro:  Solenidade de Todos os Santos  às 9 .00h, 11.30h e 18.00 h 
2 Novembro: Comemoração dos Fiéis Defuntos às 8.30 e às 19.00h 
3 Novembro: Jornada Vicarial de Música Liturgia para todos os membros dos coros, no 
Vimeiro de Alcobaça . 
10 Novembro: Encontro Diocesano de Adolescentes “YoucatDay 
13 Novembro: Reunião com o secretariado permanente às 21.15h 
17 Novembro: Reunião do Conselho Pastoral às 21.00h.   

   Novo horário da Missa  
 

A partir de  28 de Outubro 
(Domingo)  

  

No Sábado dia 27 o horário  
ainda será o de Verão 

  IGREJA PAROQUIAL:  
 Sábado -18.00h 

nas outras igrejas:    -19.30  

 Domingo -9.00h 
   -11.30h 
   -18.00h 

Hora de Inverno 

Paróquia 
da Benedita 

      XXIX 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 

 Caminhada pela Vida 
 

Por uma sociedade que defende a Vida, Sempre Pela Vida, A Vida em 1ª Lugar, vem 
caminhar connosco a 27 de Outubro às 15.00 no Largo Camões em Lisboa. 

 

Fazemos a Caminhada pela Vida com os nossos amigos e família: 
* Por uma sociedade que protege os mais fracos. 
* Por uma sociedade que não exclui os seus doentes. 
* Por uma sociedade que não abandona os mais velhos. 
* Por uma sociedade que respeita a dignidade da vida desde a concepção até à 

morte natural. 
* Por uma sociedade onde o aborto não é considerado “um sucesso” pelas autori-

dades de saúde pública. 
* Por uma sociedade onde todas as crianças são amadas, os embriões não são des-

truídos e os bebés não são alugados. 
 

A Federação Portuguesa pela Vida orga-
niza mais uma caminhada com o objec-
tivo de alertar para os problemas da 
eutanásia e aborto, ou seja, com a vida 
em geral. Perante tantas ameaças à vida 
humana que pairam na nossa sociedade, 
o nosso Patriarca apela aos Cristãos, 
às famílias, que testemunhem que a 
vida humana é sagrada e que ninguém 
pode dispor dela a seu livre arbítrio. 
Devemos mostrar de forma clara a 
“quem tem o poder” que temos valores dos quais não abdicamos. 
 
      A nossa paróquia vai organizar um autocarro que partirá do Centro 
Comunitário às 13.00h e regressará pelas 20.00h.  O preço é de 7 euros e 
as inscrições são até 3º feira dia 23 (excepcionalmente podem ligar para o 
cartório na 2º feira). 

Nº 756 
21 de Outubro 

de 2018 



CATEQUESE PAROQUIAL 2018/19 
 
REUNIÃO DE PAIS:  Do 7º ao 10º anos: dia 26 de Outubro às 
21.00h no Centro Comunitário 
 Ensaio de cânticos para os adolescentes, neste dia 26 às 21.00h, na 
Igreja Paroquial 

 

INÍCIO DA CATEQUESE:   Do 7º ao 10º ano: dia 28 de Outubro, na missa paroquial.      

VAI ACONTECER: 
 

* SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ: de 19 a 28 de Outubro. A Comissão 
Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé publicou uma Nota Pastoral para 
esta semana subordinada ao tema «Ser feliz é ser Santo».  Nela meditam sobre a 
felicidade proposta por Jesus, que é diferente daquela que o mundo nos oferece e 
que nos compromete em transformar o mundo. Podem encontra-la em http://
www.catequese.net—nota pastoral 
 
* FÓRUM WAHOU—27 E 28 DE OUTUBRO—É um fim de semana de retiro para 
todos (solteiros, casados, homens, mulheres, adultos, jovens, consagrados e lei-
gos) onde se descobre, estuda, aprende a “Teologia do Corpo de João Paulo II– O 
amor humano no plano divino”. Mais informações em http://familia.patriarcado-
lisboa.pt/(inscrições até dia 22) 
 
* ENCONTRO PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS PASTORAIS : Vai haver um 
encontro para todos os membros dos Conselhos Pastorais das Paróquias da nos-
sa Vigararia, no dia 9 de Novembro, no Centro Comunitário da Benedita.  
Tem inicio às 21.30h e conta com a com presença do Vigário Geral, o Cónego Tito.  

«Trago lume no peito» 
No dia 12 de Outubro, 23 alunos do externato 
acompanhados pelos professores da disciplina da 

E.M.R.C , e os padres: Gianfranco, Ivo e José, após da Bênção do Ano Leti-
vo 2018/2019, empreenderam uma caminhada a Fátima inspirados na  
Santa Jacinta «Trago lume no peito». A Jacinta, “a menina mimada e 
caprichosa” que se transformou em “alguém que faz da sua vida um dom 
para os outros” foi aquela que nos ajudou a caminhar e experimentar 
que o nosso horizonte é a pessoa de Jesus. No meio do cansaço quería-

mos chegar a Fátima e foram os momentos 
de reflexão e de oração que nos ajudaram a 
cumprir o objectivo proposto. Movidos por uma ardente 
devoção ao Imaculado Coração de Maria, os joveníssimos 
alunos do externato, alcançaram uma alta compreensão do 
verdadeiro significado do sofrimento e do caminho que ain-
da lhes falta percorrer na vida. 

Refrães dos Cânticos do XXIX Domingo do T. Comum - 21 de Outubro 

Entrada Eu venho Senhor, à vossa presença: ficarei saciado ao contemplar a vossa gló-
ria. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória! 

Salmo Esperamos Senhor na vossa misericórdia: que ela venha sobre nós. 

Apres. Dons         Quem quiser ser grande no meio de vós, seja vosso servo diz o Senhor, quem se 
humilha será exaltado, aleluia, aleluia! 

 Comunhão Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. 

Pós-
Comunhão 

O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou, o amor de 
Deus me enviou, a anunciar a paz a e o bem! 

Final Proclamai com alegria às nações do mundo inteiro: O Senhor salvou o Seu 
Povo, aleluia! 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXX do Tempo Comum - 28 Outubro 
  

    * Deut 6,2-6 * Sl 17       * Hb 7,23-28        * Mc 12,28-34  

 

Só nos podemos aproximar de Deus quando amamos. Só uma vida 
vivida por amor tem sentido e vale a pena. O amor, que tem origem em 
Deus e se estende a todos os homens, é a síntese de todos os mandamen-
tos. Esta é a mensagem do Evangelho. 

A primeira leitura ensina que a Lei de Deus não é uma imposição 
dura e difícil de observar, mas um dom por meio do qual o Pai ensina aos 
seus filhos o caminho da felicidade. Esta leitura ajuda-nos também a com-
preender o que significa realmente amar a Deus. 

A segunda leitura está bem relacionada com o tema. Doando a sua vida 
aos homens, Jesus ensina-nos em que consiste o amor para com Deus. 

 

F. Armellini 

JORNADA VICARIAL DE MÚSICA LITÚRGICA—3 DE NOVEMBRO 
 
No dia 3 de novembro, irá acontecer uma Jornada Vicarial de Música Litúrgica, para todos 
os membros dos coros, com a Presença do Pe Diamantino Faustino. 
Será no Vimeiro de Alcobaça, tem início às 9.00h e termina às 17.00h 
Pede-se aos interessados que façam a sua inscrição no cartório paroquial até dia 26 de 
Outubro. A jornada tem um custo de 5 euros, por pessoa. 

Constituição e Programação das Equipas de Zona 2019/2022 
 

Pede-se que os membros do Conselho Pastoral entreguem até dia 9 de Novembro: 
- a composição de equipas de zona e representantes dos grupos e movimentos. 
- a programação de actividades. 
 
O Conselho Pastoral será no dia 17 de Novembro às 21.00h. 


