
OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 4 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 
XXXI Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Tempo Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
2ª feira - 5 21.30h    2º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário 
3ª feira - 6 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
S. Nuno de Santa 
Maria 

21.00h    Sessão de esclarecimento sobre doenças cardiovasculares na Jun-
ta de Freguesia 

4ª feira - 7 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  

 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 9  
Dedicação da  

21.30h    Encontro para os Membros dos Conselhos Pastorais Vicariais, no 
Centro Comunitário 

Basílica de Latrão   
Sábado - 10     Encontro Diocesano de Adolescentes “YoucatDay 
S. Leão Magno,  16.30h    Catequese do 10º ano  
papa e doutor da  18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Igreja 19.30h    Missa na Igreja dos Freires 
Domingo - 11     Início da Semana dos Seminários Diocesanos (11-18) 

 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 
XXXII Domingo  10.00h    Catequese do 10º ano 
Tempo Comum 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 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:  
13 Novembro: Reunião com o secretariado permanente às 21.15h 
17 Novembro: Reunião do Conselho Pastoral às 21.00h.   
18 Novembro: Recolha de sangue no Centro Comunitário das 9.00h às 13.00h 

5ª feira - 8 19.00h    Missa na Igreja do  Bairro da Figueira  
     Reunião de Vigararia  

   Novo horário da Missa  
A partir de 4 de novembro 

  IGREJA PAROQUIAL:  
 Sábado -18.00h 

nas outras igrejas:    -19.30  

 Domingo -9.00h 
   -11.30h 
   -18.00h 

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 e a programa-
ção de actividades. 
O Conselho Pastoral será no dia 17 de Novembro às 21.00h. 

Paróquia 
da Benedita 

      XXXI 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 

Ensinamento do atual pontífice propõe 
modelo cristão de felicidade como alterna-
tiva a sociedade «consumista e egoísta» 
 
A santidade, que a Igreja Católica assinala 
hoje de forma especial, é um dos temas 
centrais do pontificado do Papa Francisco, 
que propõe um modelo cristão de felicida-
de como alternativa ao consumismo, à 
pressa e à indiferença face ao outro. 
“Se não cultivarmos uma certa austerida-
de, se não lutarmos contra esta 
febre que a sociedade de consu-
mo nos impõe para nos vender 
coisas, acabamos por nos trans-
formar em pobres insatisfeitos 
que tudo querem ter e provar”, 
referiu, no documento intitula-
do ‘Gaudete et Exsulta-
te’ (Alegrai-vos e exultai), divul-
gado este ano. 
A exortação apresentou-se como um 
“apelo” renovado à santidade, proposta 
radical de vida. 
“O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a 
vida verdadeira, a felicidade para a qual 
fomos criados. Quer-nos santos e espera 
que não nos resignemos com uma vida 
medíocre, superficial e indecisa”, subli-
nhava Francisco. 
O Papa defende na sua exortação apostóli-
ca uma vida cristã “austera e essencial”, 
centrada nas ‘Bem-aventuranças’ propos-
tas por Jesus nos Evangelhos. 

“Jesus sublinha que este caminho vai con-
tracorrente, a ponto de nos transformar 
em pessoas que questionam a sociedade 
com a sua vida, pessoas que incomodam”, 
escreve. 
Francisco defende uma maior atenção 
aos mais necessitados e à justiça social na 
vida dos católicos, que desafia a 
“reconhecer Jesus nos pobres e atribula-
dos. Não podemos propor-nos um ideal 
de santidade que ignore a injustiça deste 

mundo, onde alguns festejam, 
gastam folgadamente e redu-
zem a sua vida às novidades do 
consumo, ao mesmo tempo que 
outros se limitam a olhar de 
fora enquanto a sua vida passa 
e termina miseravelmente”, 
assinala, no texto dedicado à 
santidade no mundo contem-
porâneo. 

O Papa sustenta ainda que a santidade é 
uma “luta constante contra o demónio”, o 
qual considera “mais do que um mito”. 
“Não pensemos que [o diabo] é um mito, 
uma representação, um símbolo, uma 
figura ou uma ideia. Este engano leva-nos 
a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e 
a ficar mais expostos. O demónio não pre-
cisa de nos possuir. Envenena-nos com o 
ódio, a tristeza, a inveja, os vícios”, alerta 
A ‘Gaudete et Exsultate’ foi a terceira 
exortação apostólica do Papa Francisco.  

(in Ecclesia) 
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A Santidade segundo o Papa Francisco  



FORMAÇÃO LITURGICA  
 

No dia 5 de Novembro realizar-se-á o 2º Encontro de Formação Litúrgica da Vigara-
ria Alcobaça-Nazaré para todas as pessoas que queiram participar. O convite estende
-se especialmente a todos os que fazem parte de algum grupo de liturgia: Acólitos, 
Cantores, Leitores, Zeladores das Igrejas, Ministros Extraordinários da Comunhão e 
também é para aqueles que são candidatos a Ministros da Comunhão ou vão renovar 
este ano o seu mandato. Será às 21.30h no Centro Comunitário da Benedita. Os res-
tantes encontros serão dia  3 de Dezembro, 7 de Janeiro, 11 de Fevereiro  e termina a 
26 de Maio com a Jornada Diocesana da Liturgia. 

ENCONTRO PARA OS  
MEMBROS DOS CONSE-

LHOS PASTORAIS  
 

Vai haver um encontro para 
todos os membros dos Con-
selhos Pastorais das Paró-
quias da nossa Vigararia, 
no dia 9 de Novembro, no 
Centro Comunitário da Bene-
dita.  
Tem inicio às 21.30h e conta 
com a com presença do Vigá-
rio Geral, o Cónego Tito.  

Renovamento Carismático Católico 
 

   O Renovamento Carismático é um movi-
mento católico que pretende, através da 
experiência pessoal com Deus, pela força 
do Espírito Santo  que todos se tornem dis-
cípulos de Jesus Cristo.   
   É um grupo de Oração, de Louvor, de Par-
tilha da Palavra de Deus e é aberto a toda a 
comunidade. 
   Os encontros são às 5ª feiras às 21.00h. 
 Quem quiser fazer esta experiência basta 
comparecer.  

Voluntariado no Centro  
Comunitário 

 

O funcionamento do Centro Pastoral é garan-
tido pela colaboração de voluntários que 
prestam serviço no cartório, no acolhimento 
e também na vigilância da entrada do edifí-
cio. Sem eles a Paróquia não teria possibili-
dade de ter o Centro Pastoral quase sempre 
aberto. 
Pede-se aos voluntários do ano passado que 
confirmem no cartório a sua disponibilidade. 
Ainda falta alguns horários para preencher. 

Saúde Masculina 
 

A Unidade de Saúde Familiar 
da Benedita vai fazer 4 sessões 
dedicadas à saúde masculina, 
com temas sobre cancro no 
homem, segurança e sinistrali-
dade rodoviária, comporta-
mentos de risco e saúde men-
tal (depressão e suicídio).  
O primeiro encontro é dia 6 
de Novembro, na Junta de Freguesia da Benedita, às 
21.00h e o tema será : “Doença Cardiovascular | Compor-
tamentos de Risco | Cancro Pulmão”. 

Visita aos Doentes 
Os doentes que desejarem serem visitados pelo pároco em suas casas, deve-
rão comunicar ao cartório através do telefone ou pessoalmente. Deverão 
indicar a morada completa e o número de telefone. Aqueles que habitual-
mente recebem a visita, não necessitam de se inscrever. 

Liturgia do próximo Domingo: XXXII Domingo do T. Comum - 11 de Novembro 
 

* 1 Reis 17, 10-16    * Sl 145        * Hebr 9, 24-28       * Mc 12, 38-44  
 

A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum fala-nos do verdadei-
ro culto, do culto que devemos prestar a Deus. A Deus não interessam 
grandes manifestações religiosas ou ritos externos mais ou menos 
sumptuosos, mas uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de 
disponibilidade para os seus projectos, de acolhimento generoso dos 
seus desafios, de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício 
dos nossos irmãos. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma mulher pobre de 
Sarepta, que, apesar da sua pobreza e necessidade, está disponível para acolher os apelos, 
os desafios e os dons de Deus. A história dessa viúva que reparte com o profeta os poucos 
alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, a partilha e a solidariedade não 
empobrecem, mas são geradoras de vida e de vida em abundância. 

O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher pobre, de outra viúva, qual é o 
verdadeiro culto que Deus quer dos seus filhos: que eles sejam capazes de Lhe oferecer 
tudo, numa completa doação, numa pobreza humilde e generosa (que é sempre fecunda), 
num despojamento de si que brota de um amor sem limites e sem condições. Só os 
pobres, isto é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprios, são capazes de oferecer 
a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. 

A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo-sacerdote que entregou a 
sua vida em favor dos homens. Ele mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o dom perfei-
to que Deus quer e que espera de cada um dos seus filhos. Mais do que dinheiro ou outros 
bens materiais, Deus espera de nós o dom da nossa vida, ao serviço desse projecto de sal-
vação que Ele tem para os homens e para o mundo.                                               In Dehonianos 

 

Aniv. da Associação de Bombeiros  
Voluntários da Benedita 

O peditório anual para os Bombeiros Voluntários 
começou no dia 3 de Novembro. 

As Equipas de Zona da Paróquia 
irão colaborar no peditório, como 
habitualmente, acompanhando os 
bombeiros.  

CONTRIBUTO PAROQUIAL 
 

 Nos dias 10 e 11 realiza-se o Contri-
buto Paroquial 2018. 

Podem levar os envelopes que se 
encontram à saída da missa e entre-
gar no ofertório das missas (sempre 
em envelope), ou no cartório ou pes-

soalmente ao Pe. Gianfranco.  

RETIRO “VINHA DE RAQUEL” 
 

É um retiro espiritual para curar a ferida deixada pela escolha do aborto…a fim de recupe-
rar a esperança e redescobrir o sentido da vida.  
Se a sua vida, ou a de alguém que conhece, foi tocada pela dor do aborto, não sofra em 
silêncio! Contacte  917354602 | apoio@vinhaderaquel.org | www.vinhaderaquel.org   
Próximo retiro de 23 a 25 de Novembro. 


