
NOVEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 18     Dia dos Seminários Diocesanos 
     Dia Mundial dos Pobres  

XXXIII Domingo  08.30h    Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13.00h 
 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 

Tempo Comum 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 
2ª feira - 19 21.00h    Reunião do grupo da LIAM 
3ª feira - 20 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
 21.00h    Sessão de esclarecimento sobre doenças masculinas na Junta de 

Freguesia: Comportamentos de risco | Sinistralidade Rodoviária  
4ª feira - 21 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 22 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
S. Cecília  21.00h    Eucaristia  com o Renovamento Carismático 
6ª feira - 23     Retiro da Vinha de Raquel (23 a 25)  
Sábado - 24 16.30h    Catequese do 10º ano  
SS. André Dung- 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Lac,  e Companhei-
ros 

19.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 

 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 
XXXIV Domingo  10.00h    Catequese do 10º ano 

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Tempo Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 20.30h    Zona 8 -  Oração pelos falecidos do lugar às 20.30 na Capela  

* 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:  
28 Novembro: Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos às 21.15h  
30 Novembro: Reunião do Grupo de Voluntariado social– Cáritas Paroquial às 21 h  
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  
3 Dezembro : 3º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário às 21.30h  
7 Dezembro: Zona 9 - 1º encontro de oração e reflexão no Advento às 20.30 no Centro 
Norte da Vila. (outros encontros dias 14 e 21 de dezembro ) 

Domingo -  25     Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

 16.00h    Oração pelos seminários  

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

Paróquia 
da Benedita 

       XXXIII Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Muitos são aqueles que pensam que o Reino 
de Deus é um lugar maravilhoso onde passa-
remos umas “férias” eterna e de “borla”. 
Desculpem-me o meu tom de irónico mas 
esta visão é muito infantil e não nos é estra-
nha. Muitos são aqueles que até gozam de 
forma anedótica sobre esta imagem do Reino 
de Deus. A pergunta correcta que devemos 
fazer é: Como este Reino de Deus? Como se 
apresenta? Para partir nesta compreensão, 
devemos abstrairmo-nos de dois conceitos 
difíceis: do espaço e do tempo. O Reino de 
Deus não é uma questão de espaço ou lugar 
nem se dá num tempo concreto. «O Reino de 
Deus não vem de maneira visí-
vel» (Lc.17,20). É uma experiência na Cari-
dade, isto é, de amor fraterno que nos torna 
servidores à imagem de Cristo – o Servo de 
Yahweh. Por isso não é visível aos nossos 
olhos humanos, mas apenas aos olhos do 
coração. Desta maneira temos esta vida toda 
para aprendermos esta linguagem de Carida-
de, que se inicia no baptismo e termina na 
eternidade. Porém alguns dirão: Como chego 
aprender esta linguagem? Diz-nos a Sagrada 
Escritura que este Reino chama-nos por meio 
da Palavra. O que é Palavra? S. João afirma
-nos logo nas primeiras palavras do seu 
evangelho: «No princípio existia o Verbo; o 
Verbo estava em Deus; e o Verbo era 
Deus.» (Jo.1,1) A palavra verbo quer dizer 
acção. Não é um conjunto de letras mas uma 
pessoa que age no tempo e na história, de 
cada um e de toda a humanidade. O Verbo é 
Jesus Cristo que, da Eternidade (seio do Pai), 
entrou no tempo e na história. Deus mostrou-
se visível e manifestou-se como Senhor de 
todas as coisas, ao morrer e retomar a vida. 
Nos sacramentos, nomeadamente na Eucaris-
tia, Cristo – Verbo do Pai – torna-se presen-

te. Na Eucaristia, lugar de encontro, toca-se 
o Céu e terra, toca-se o tempo e a eternidade, 
toca-se o Homem e Jesus Cristo. Por isso a 
sua palavra não se torna distante de nós. 
Assim nos diz o Deutoronómio: «(ela) está 
muito perto de ti, na tua boca e no teu cora-
ção, para a praticares.» (Dt. 30,14). É na 
comunidade cristã, onde dois ou três estão 
reunidos em meu nome, que Jesus torna-se 
presente no meio de nós. Por isso a liturgia é 
sempre um lugar de encontro entre Deus e o 
Homem e o homem com os outros homens. 
Poderão alguns pensar: Mas para fazer o bem 
não preciso de ir à missa! Isto têm alguma 
verdade, mas o mandamento de Jesus não é 
fazer o bem apenas, mas amarmos como Ele 
nos amou. Neste sentido, para fazer a verda-
deira experiência da eternidade, isto é, amar 
o próximo mesmo que seja o nosso inimigo, 
só é possível com Cristo, por Cristo e em 
Cristo. Sem missa não há missão, porque 
mais do que o pão da nossa subsistência pre-
cisamos do amor (verdadeiro pão) que nos 
alimenta como pessoas. Não falo de um 
amor de amizade ou de “curtir” como dizem 
os jovens, mas o amor de respeitar e acolher 
o outro como dom gratuito. Afinal de contas, 
não há maior pobreza do que a falta de 
amor. Que vale a pena ter uma mesa farta se 
nos falta o essencial – o amor dos irmãos? 
Como nos diz Jesus neste Domingo: «O céu 
e a terra passarão, mas as minhas palavras 
não passarão.» (Mc 13.31) porque o fé e a 
esperança desaparecerá, mas a caridade nun-
ca acaba porque Deus é amor. Oxalá que 
sejamos testemunhas deste tesouro, num 
mundo naufragado pela solidão e pelo egoís-
mo. Boa semana a todos!                           PG 
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«O Reino de Deus não vem de maneira visível» (Lc.17,20) 



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 

Saúde Masculina 
 

A Unidade de Saúde Familiar da Benedita vai fazer 4 sessões dedi-
cadas à saúde masculina, com temas sobre cancro no homem, segu-
rança e sinistralidade rodoviária, comportamentos de risco e saúde 
mental (depressão e suicídio).  
O próximo encontro é dia 20 de Novembro, na Junta de Freguesia 
da Benedita, às 21.00h e o tema será Comportamentos de risco | 
Sinistralidade Rodoviária . 

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. 

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. 

Inscrições para o sacramento do 
Crisma 

 
Estão abertas as inscrições 
para os encontros de prepara-
ção 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 tra-
gam uma fotografia tipo passe atualizada e a cédu-
la da vida cristã (assim que possível).  
A primeira reunião será no 30 de Novembro às 
21.15h. 

Preparar o Natal 
 

Brevemente chega-
rá ao  cartório o 
“Livro Rezar no 
Advento” para pre-
parar de forma 
mais intensa e pro-
funda o Natal. 
 

Também temos 
outras sugestões de 
livros para crianças, jovens e adultos, 
sobre a “Palavra”, “Evangelhos” que 
podem ser boas sugestões para pre-
sentes de Natal que ajudam a recordar 
o seu verdadeiro sentido. 

Refrães dos Cânticos do XXXIII Domingo do T. Comum - 18 de Novembro 
Entrada Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que 

se veja e por Mim chame, Eu o atenderei, Eu o atenderei, e para sempre Eu 
serei o seu Deus. 

Salmo Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio! Defendei-me, Senhor. 

Apres. Dons         A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários 
para a vossa messe. Mandai Senhor operários para a vossa messe. 

 Comunhão Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância.  

Pós-
Comunhão 

O Senhor alimentou-nos com a flõr da farinha e saciou-nos com o mel dos 
rochedos. E saciou-nos com o mel dos rochedos. 

Final Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a 
Deus com brados de alegria. 

RETIRO “VINHA DE RAQUEL” 
É um retiro espiritual para curar a ferida deixada pela escolha do aborto…a fim de recu-
perar 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. 

Liturgia do próximo Domingo:   Solenidade de Cristo Rei - 25 de Novembro 
       * Dan 7,13-14    * Salmo 92 (93)     * Ap 1,5-8     * Mc 11,9.10  
  

Todas as leituras deste Domingo nos falam do reino de Deus e 
de Cristo. 

A primeira e segunda afirmam que este reino teve início neste 
mundo, depois de muitos outros reinos terem governado longamen-
te, e desenvolve-se no meio de dificuldades e contradições. 

O Evangelho esclarece em que é que consiste o reino de Cristo. 
Pela mesma palavra «reino» podem-se entender realidades 

inclusivamente opostas. Para os homens, indica domínio, glória e 
triunfos, para Cristo é apenas a aceitação da lógica de serviço. 

 

Novos Catequistas 
Os novos catequistas que iniciam agora a sua mis-
são, 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 Dezem-
bro das 9h às 13h e das 14h às  16 h.  As inscri-
ções são feitas na página da www.catequese.net 

F. Armellini 

 

Assembleia Geral da 
Santa Casa da Miseri-
córdia de Benedita no 
dia 30/11/2018,  na 
sala de Conferências da     
Instituição, com inicio 
ás 20.30h 

 


