
FEVEREIRO E MARÇO           INFORMAÇÕES  

Sábado - 23 16.30h    Missa na Igreja dos Freires 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 21.30h    Vigília de Oração dos Escuteiros, na Igreja Paroquial  

Domingo - 24 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    
VII Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Promessas dos escuteiros 

Tempo Comum     Zona 2 - haverá fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de 
Santo Amaro  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
4ª feira - 27 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
 21.15h    Reunião da equipa de CPM com o prior no Centro Comunitário -

   Pede-se aos elementos para que não faltem   
5ª feira - 28 19.00h    Missa na Igreja de Ribafria 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
Sábado - 02 07.30h    Peregrinação dos “Cinco primeiros sábados” a Fátima 
 16.30h    Missa na Igreja de Azambujeira 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 03 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    
VIII Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Tempo Comum 12.30h    Zona 2 - Almoço e venda de fritos  
 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: 
07 de Março: Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático às 21.00h 
07 de Março: Zona 4 - Terço de 2ª a 5ª feira às 20.00h na capela 
08 de Março: Zona 4 - Via Sacra às sextas-feiras da Quaresma às 20.00h 
10 de Março: Zonas 10/11 - Via Sacra todos os domingos da Quaresma na Igreja Paroquial 
às 16.00h  
11 de Março: Reunião do grupo da L.I.A.M. às 21.00h 

Peregrinação dos “Cinco primeiros sábados” a Fátima 
   A paróquia vai  novamente organizar uma peregrinação a Fátima durante 5 sábados : 2 
de Março, 6 de Abril, 4 de Maio, 1 de Junho e 6 de Julho com o propósito de vivenciar a 
Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados. Iremos seguir o programa que o Santuário 
tem preparado.  
   A partida é às 7.30h e o regresso pelas 18.00h. O preço de cada ida ainda está a ser defi-
nido. 
Podem-se inscrever no cartório. 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
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Tel. do Cartório: 262929113        Tel. Resid. Paroquial: 262929113     
 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 
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VII Domingo do Tempo Comum - Ano C 

Escuteiros 710 Benedita  
 

HISTÓRIA DO AGRUPAMENTO 710 BENEDITA 
 
   1983, o início de uma bela história que ainda hoje se escreve e, 
se Deus nos ajudar irá continuar a história do Agrupamento de 
escuteiros da Benedita, o 710. 
   No início o Padre Mário Rui juntamente com outros adultos 
tiveram a coragem de chamar ao movimento alguns jovens da 
paróquia para formarem o grupo de Juniores e Seniores ( dos 
11 aos 18 anos), em 1984 abriu-se as portas aos mais novos, 
isto é, os Lobitos com idades dos 8 aos 10 anos de idade. 
Ao longo destes 36 anos passaram por cá  muitos jovens e adul-
tos que viveram as nossas aventuras desde acampamentos, rai-
des, jogos e celebrações, e também colaborando com a nossa 
paróquia, da qual nos orgulhamos de fazer parte. 
   Durante este caminho, apadrinhamos o nascimento de mais 
dois agrupamentos: o Agrupamento de escuteiros do Vimeiro 
em 1992 e actualmente estão connosco em formação adultos e 
jovens que irão dar voz e alma ao Agrupamento de Escuteiros 
de Alvorninha. 
   Hoje, o 710 da Benedita, conta com um efectivo de 141 jovens 
e adultos que seguem o ideal do fundador do escutismo Sr. Lord 
Baden Powell. 
 
 
“... O melhor meio 
para alcançar a felici-
dade é contribuir 
para a felicidade dos 
outros. procurai dei-
xar o mundo um pou-
co melhor do que 
encontraste...”  
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Sala de Chá – Março 2019 
 

 Em Março os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o servi-
ço assumido por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala: 
                                               Fornecimento:                                   Equipas de serviço:  
           03 Março         Cáritas                   Trindade Lourenço, Helena Milhanas, Rosa Ribeiro 
           10 Março         Zona 1                   Grupo de Jovens 
           17 Março         Zona 2                    Renovamento Carismático 
           24 Março         Zona 3                    Escuteiros 
           31 Março         Zona 4                    L.I.A.M. 

 CURSO DE PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO   

Vai realizar-se um CPM na Benedita nos próximos dias 
15, 16 e 17 de Março. 
     Os noivos devem inscrever-se no Cartório ou por 
email: secretaria.p.benedita@gmail.com  
     Também os namorados que já tenham o matrimónio 
no horizonte podem participar no CPM. 
     Todos os casais, que apenas estão casados civilmente, ou vivam em união de facto, 
estão convidados a receber o sacramento do matrimónio para que o seu amor alcance a 
plenitude.  Estão sempre a tempo de se prepararem. A paróquia convida todos os casais a 
participar. 

Peregrinação a pé a Santiago de Compostela 
 A Paróquia da Benedita e de Turquel estão em plena peregrinação a pé a Santiago de 
Compostela, começou no passado dia 17 com a partida da Benedita, e terminará neste 
Domingo dia 24 de Fevereiro de 2019. 
Aqui ficam algumas fotos da Peregrinação: 

Refrães: Domingo VII do Tempo Comum – 24 de Fevereiro 

Entrada Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em Vós. Canta-
rei as vossas maravilhas. Cantarei Senhor. 

Salmo O Senhor é clemente e cheio de compaixão  

Apresentação 
dos Dons         

Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. 

 Comunhão Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amar-
des uns aos outros, Deus permanece em vós.  

Pós-Comunhão Silêncio 

Final Cantarei ao Senhor, por tudo o que Ele fez por mim, cantarei ao Senhor 
por tudo o que Ele fez por mim. 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo VIII do Tempo Comum - 03 de Março 
   * Sir 27, 4-7    * Sl 91 (92)    * 1 Cor 15, 54-58    * Lc Lc 6, 39-45  

O tema central da liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre esta questão: aquilo 
que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus, ou são os nossos 
interesses e os nossos critérios egoístas? 
O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso “mestre”: o verdadei-
ro “mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus gerando, com o seu teste-
munho, comunhão, união, fraternidade, amor; o falso “mestre”, ao contrário, é aquele que 
manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confu-
sões: o seu anúncio não tem nada a ver com o de Jesus. 
A primeira leitura, na mesma linha, dá um conselho muito prático, mas muito útil: não 
julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: 
deixemo-las falar, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada cora-
ção. 
A segunda leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática: é a conclusão 
da catequese de Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, podemos dizer que 
viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o cami-
nho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso anúncio sincero de 
Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos que é anúncio do tempo escatológico e da 
vida que nos espera. 

Dehonianos 

 

Rezar na Quaresma 
 

   Tal como nos anos anteriores, já se encontra disponível, no cartório, o 
livro dos Salesianos “Rezar na Quaresma” – ano C. 
 
   Este livrinho ajuda-nos a preparar melhor este tempo de reflexão e 
conversão. 


