NOVEMBRO
Domingo - 11

Início da Semana dos Seminários Diocesanos (11-18)
Missa na Igreja Paroquial
Catequese do 10º ano
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Aniversário natalício do Pe José Samir
Reunião com o Secretariado Permanente do C. Pastoral Paroquial
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Missa na Igreja dos Casal do Guerra
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Sessão de esclarecimento sobre doenças masculinas na Junta de
Freguesia: tema Cancro da Próstata e Cancro Testicular
E. N. S. : Encontro Nacional em Fátima dias 17 e 18
Escuteiros: 1ª sessão do EGO Núcleo Guias dias 17 e 18
10.00h Reunião de acólitos
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
16.30h Catequese do 10º ano
18.00h Missa na Igreja Paroquial
19.30h Missa na Igreja da Ribafria
21.00h Reunião do Conselho Pastoral
Dia dos Seminários Diocesanos
Dia Mundial dos Pobres
08.30h Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13.00h
09.00h Missa na Igreja Paroquial
10.00h Catequese do 10º ano
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese
12.30h Baptismo
18.00h Missa na Igreja Paroquial

09.00h
XXXII Domingo 10.00h
Tempo Comum 11.30h
18.00h
2ª feira - 12
3ª feira - 13
21.15h
4ª feira - 14
21.00h
5ª feira - 15
19.00h
21.00h
21.00h
Sábado - 17
S. Isabel da
Hungria, religiosa

Domingo - 18
XXXIII Domingo

Tempo Comum

* 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:
25 Novembro: Zona 8 - Oração pelos falecidos do lugar às 20.30 na Capela
1 e 2 de Dezembro: Peditório Nacional para o Banco Alimentar
2 Dezembro : Zona 4 - 1º encontro de preparação para o Advento: Oração de Vésperas
com Oficio de leituras, na Capela ás 16h

ATENÇÃO:

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES

O ofertório do domingo dia 18 é destinado
para os Seminários Diocesanos

XXXII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 759
11 de Novembro
de 2018

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINARIOS
Nesta semana, abre-se a semana de
oração pelos seminários na Diocese
de Lisboa.
Compete-nos a todos rezar nestas
jornadas pelos futuros pastores a fim
de perseverarem no chamamento
que Deus lhes faz, pela santidade de
vida. A Igreja está viva por isso muitos jovens decidem entregar-se a
Deus e no serviço do Seu Povo. Na
actual sociedade marcada pelo pensamento materialista onde se busca a
felicidade, a decisão de ser padre
parece um fracasso. Todos estes critérios de centrados no “ter” em deterimento do
“ser”, tornam difícil a compreensão da vocação sacerdotal
Há jovens que Deus chama ao matrimonio, mas há jovens, aos quais Deus
lhes pede a vida ao serviço dos irmãos. Jovens que sentem o chamamento de
Deus e que por conseguinte renunciam a um amor humano sem deixar de serem
humanos. Os seminaristas nas suas dificuldades humanas, recebem por parte de
Deus, as graças necessárias para o acolher e perseverar nesta iniciativa Divina.
Este caminho não é uma triste eleição pelo contrario, na generosidade, há mais
felicidade em dar do que em receber e este é o segredo dum seminarista: «tudo
faz-se por amor a Cristo». É por isso, que nós devemos rezar para que Deus lhes
fortaleça, lhes conceda a graça de perseverar e que as suas vidas sejam instrumento de salvação para homens. Hoje a sociedade não entende este mistério e
acaba para muitos por ser um escândalo e fracasso. Como é possível um jovem,
com um futuro prometedor, ser capaz de renunciar à família, trabalho e ganhar
dinheiro?. A verdadeira realização dum seminarista, se podemos definir numa
frase será: O seminário é um tempo de encontro com a pessoa de Jesus, Ele chama para estar e aprender com Ele numa atitude escuta e obediência.

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

Liturgia do próximo Domingo: XXXIII Domingo do T. Comum - 18 de Novembro

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

Inscrições para o sacramento do Crisma
Estão abertas as inscrições para os
encontros de preparação para o Sacramento do Crisma.
Convidamos os jovens que já terminaram o 10ºano de catequese e os
adultos que ainda não receberam
este sacramento a participarem nos
encontros de preparação.
Podem inscrever-se no cartório. Pedimos que tragam uma fotografia tipo passe atualizada e a
cédula da vida cristã (assim que possível).
A primeira reunião será no 30 de Novembro às 21.15h.

Voluntariado no Centro
Comunitário
O funcionamento do Centro
Pastoral é garantido pela colaboração de voluntários que
prestam serviço no cartório, no
acolhimento e também na vigilância da entrada do edifício.
Sem eles a Paróquia não teria
possibilidade de ter o Centro
Pastoral quase sempre aberto.
Ainda falta alguns horários para
preencher.

Banco Alimentar contra a fome
A próxima Campanha do Banco Alimentar será a 1 e 2 de Dezembro, como
é habitual, nas várias superfícies comerciais da freguesia.
A Paróquia vai colaborar como nos anos anteriores, pelo que pedimos aos
voluntários que se inscrevam no Cartório. Podem-se inscrever em grupo,
individualmente, em família, em grupo de catequese. Dar-mos o nosso tempo para que o
peditório aconteça também é uma forma de ajudar.

CONTRIBUTO PAROQUIAL

Nos dias 10 e 11 realiza-se o Contributo Paroquial 2018. Podem levar os envelopes que
se encontram à saída da missa e entregar no ofertório das missas (sempre em envelope),
ou no cartório ou pessoalmente ao Pe. Gianfranco. Quem desejar recibo para o IRS, basta
preencher os dados pedidos no envelope.

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 sinistralidade rodoviária, comportamentos de risco e saúde
mental (depressão e suicídio).
O próximo encontro é dia 15 de Novembro, na Junta de Freguesia
da Benedita, às 21.00h e o tema será “Cancro Próstata | Cancro Testicular ”.

* Dan 12, 1-3

* Sl 15

* Hebr 10, 11-14. 18

* Mc 13, 24-32

A liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos, fundamentalmente, um convite à esperança. Convida-nos a confiar nesse Deus
libertador, Senhor da história, que tem um projecto de vida definitiva
para os homens. Ele vai – dizem os nossos textos – mudar a noite do
mundo numa aurora de vida sem fim.
A primeira leitura anuncia aos crentes perseguidos e desanimados a
chegada iminente do tempo da intervenção libertadora de Deus para
salvar o Povo fiel. É esta a esperança que deve sustentar os justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus, apesar da perseguição e da prova. A sua constância e fidelidade serão
recompensadas com a vida eterna.
No Evangelho, Jesus garante-nos que, num futuro sem data marcada, o mundo velho do
egoísmo e do pecado vai cair e que, em seu lugar, Deus vai fazer aparecer um mundo
novo, de vida e de felicidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que estejam atentos
aos sinais que anunciam essa nova realidade e disponíveis para acolher os projectos, os
apelos e os desafios de Deus.
A segunda leitura lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projecto de Deus
no sentido de libertar o homem do pecado e de o inserir numa dinâmica de vida eterna.
Com a sua vida e com o seu testemunho, Ele ensinou-nos a vencer o egoísmo e o pecado e
a fazer da vida um dom de amor a Deus e aos irmãos. É esse o caminho do mundo novo e
da vida definitiva.
in Dehonianos

Refrães dos Cânticos do XXXII Domingo do T. Comum - 18 de Novembro
Entrada Nós vamos até Vós, Senhor, cheios de fé e alegria.
Salmo Ó minha alma, louva o Senhor.
Apres. Dons Crê em Jesus e serás salvo, crê em Jesus, crê em Jesus e serás salvo.
Comunhão O Senhor é meu Pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes.
Pós- Dai graças ao Senhor porque é eterna a Sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai
Comunhão graças
Final Cantarei ao Senhor, por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por
tudo o que Ele fez por mim

Novos Catequistas
Os novos catequistas que iniciam agora a sua missão, são convidados a participar num Encontro de Introdução à
Missão de Catequista que tem lugar
na Paróquia de Salir de Matos, no dia
1 de Dezembro das 9h às 13h e das
14h às 16 h. As inscrições são feitas
na página da www.catequese.net

Grupo Coral da Catequese
Todas as crianças e jovens da
catequese são convidadas a participar no coro para animação
das missas dedicadas à catequese. Basta comparecer nos
ensaios quinzenais .
Próximo ensaio : 17 de Novembro às 14h30
na Igreja Paroquial.

