
FEVEREIRO           INFORMAÇÕES  

Sábado - 2     Dia do Consagrado  
Festa dos  15.30h    Concentração dos Padroeiros e das fogaças 

Padroeiros 16.00h    Missa da  Unidade 
  17.15h    Cortejo e venda das fogaças 

São Brás  19.30h    Jantar ( zonas 7, 8 e 10 ) 
 22.00h    Baile animado com a banda iBanda.PT 

Domingo - 3     Não há missa das 9.00h    
 11.00h    MISSA DA FESTA    
     Procissão e bênção dos bebés e 

   consagração das mães 
Apresentação do  12.30h    Almoço ( zonas 4, 5, 9, 12 e 13 ) 

Senhor 14.45h    Grupo de Cavaquinhos e Coral da Univer. Senior da Benedita 
 15.30h    Concerto da Banda da Sociedade Filarmónica de St. Catarina 

IV Domingo  16.30h    Animação com David Germano 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial   
 19.30h     Jantar ( zonas 3, 6 e 11)    

2ª feira - 4  
São João de Brito 

    Desmontagem e limpeza da Festa dos Padroeiros ( pede-se 2 
voluntários por cada zona ) 

3ª feira - 5S.Agueda 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 6 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 7 Cinco  19.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 
Chagas do Senhor 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático 
6ª feira - 8 21.00h    Zona 2: Reunião da população da zona na Casa de Santo Amaro  
 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 
Sábado - 9     Missão País ( de 9 a 17 de Fevereiro) 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  

 16.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo - 10 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - animada pela catequese 

V Domingo 15.00h    Encontro dos Catecumenos 
Tempo Comum 16.00h    Oração pelas vocações de consagração especial 

 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 
11 de Fevereiro: Reunião do grupo da L.I.A.M. às 21.00h 
11 de Fevereiro: 5º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário às 21.30h 
17 de Fevereiro: Zona 2 - Não haverá o almoço e venda de fritos 

A Rádio Benedita 
FM vai fazer a 
transmissão em 

directo 

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 

Paróquia 
da Benedita 
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Segunda-feira* 28 de Janeiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 

Terça-feira* 29 de Janeiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 

Quarta-feira* 30 de Janeiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 

Sábado* 2 de Fevereiro 
15.30h – Concentração dos padroeiros 
16.00h – Missa da Unidade 
19.30h – Jantar  
21.00h – Baile com o duo “IBanda.PT” 
 

Domingo* 3 de Fevereiro 
11.00h – Missa solene e procissão acompanhada 
pela Banda Filarmónica de Santa Catarina 
            – Bênção dos Bebés 
13.00h – Almoço 
14.45h—Grupo de Cavaquinhos da Universida-
de Sênior 
15.30h—Concerto com a Banda Filarmônica de 
Sta. Catarina 
16.30h—Animação com David Germano que 
actuará à tarde e à noite 
19.30h – Jantar  

A missa das 11.00h no Domingo dia 3, 
será transmitida pela Rádio Benedita FM. 

Missão país 
Campanha de alimentos 

 
   Os jovens missionários da Missão País vão 
estar na nossa Paróquia de 9 a 17 de Feve-
reiro. Para isso, precisam da vossa ajuda e 
estão a organizar uma campanha de ali-
mentos. Quem quiser contribuir pede-se: 
bolachas, esparguete, arroz, azeite, leite 
(com prazo até 
março) e man-
teiga. Podem 
entregar no cen-
tro comunitário. 

Sala de Chá – Fevereiro 2019 
 

 Em Fevereiro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o 
serviço assumido por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala: 
 

                                               Fornecimento:                                   Equipas de serviço:  
           10 Fevereiro          Zona 10/11             Trindade, Aida e Rui Gerardo        
           17 Fevereiro          Zona 12                    2ª Comunidade Neo-Catecumenal 
            24 Fevereiro         Zona 13                    Cáritas 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo V do Tempo Comum - 10 Fevereiro 

   * Is 6,1-8       * Sl 137* 1 Cor 15,1-11      * Lc 5,1-11 

A liturgia do V Domingo leva-nos a reflectir sobre a nossa vocação: 
somos todos chamados por Deus e d’Ele recebemos uma missão para 
o mundo.  
Na primeira leitura, encontramos a descrição plástica do chamamento 
de um profeta – Isaías. De uma forma simples e questionadora, apre-
senta-se o modelo de um homem que é sensível aos apelos de Deus e 
que tem a coragem de aceitar ser enviado. 
No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípulos que partilha-
ram a barca com Jesus, que acolheram as propostas de Jesus, que sou-
beram reconhecê-l’O como seu “Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescadores de 
homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus… Neste quadro, reconhecemos o caminho 
que os cristãos são chamados a percorrer. 
A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a ressurreição: trata-se de uma realidade 
que deve dar forma à vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo as forças da injusti-
ça e da morte. Com a sua acção libertadora – que continua a acção de Jesus e que renova 
os homens e o mundo – o discípulo sabe que está a dar testemunho da ressurreição de 
Cristo.                                                                                                                                           Dehonianos 

Grupo Coral da Catequese 
 

 Todas as crianças e jovens que frequentam a catequese são convidadas a participar no 
coro para animação das missas dedicadas à catequese. 
Para isso basta comparecer no próximo ensaio que se reali-
zará dia 9 de Fevereiro às 14h30 na Igreja Paroquial, para 
o ensaio de cânticos da missa do dia 10. 

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

Museu de arte sacra da  
 Paróquia 

Como é habitual, no Domingo dia 3 de 
Fevereiro, o museu estará aberto antes da 
Missa da Festa (das 10 h às 10 h50). 
É bom conhecermos o património da nossa 
terra, adquirido pelos nossos antepassa-
dos e expressão da sua fé. 

Bênção dos Bebés 

De forma tradicional, no 
final da procissão dos 
padroeiros, faremos a bên-
ção dos bebés presentes. 
Pedimos, portanto, que tra-
gam os vossos bebés para 
participarem na festa. 


