
MARÇO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 17     Inicio da Semana Nacional da Cáritas de 17 a 24 
 09.00h     Missa na Igreja Paroquial    

II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial– Rito de Eleição dos Catecúmenos 
 14.30h    Continuação do Curso de Preparação para o Matrimónio 

da Quaresma 15.00h    Zona 2 - há fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de St Amaro 
 16.00h    Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 19     VI Aniv. da tomada de posse do Papa Francisco 
São José     Dia do Pai 
4ª feira - 20 10.30h    Visita aos doentes da zona 4 

 10.30h    Visita aos doentes da zona 5 
 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.15h    Reunião com os pais dos catequisandos do 5º ano    

5ª feira - 21     Inicio do peditório público da Cáritas Portuguesa até dia 24 
 14.30h    Visita aos doentes da zona  6 
 14,30h    Visita aos doentes da zona 9 
 19.00h    Missa na Igreja  dos Candeeiros  
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 22     Retiro PIT STOP de 22 a 24  
 20.00h    Zona 4: Via—Sacra na Capela 
 20.30h     Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma 
 21.15h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 
Sábado - 23 10.00h    Reunião de Acólitos 
 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da catequese 
 16.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 24 09.00h    Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13.00h    
 09.00h     Missa na Igreja Paroquial    

III Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial– Festa da Tradição do Credo 
da Quaresma 15.00h    Zona 2 - há fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de St Amaro 

 16.00h    Zonas 10/11 - Via Sacra 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: 
29 de Março: Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos 
31 de Março: Recolecção paroquial durante todo o dia, no Centro Comunitário 

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 
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“A palavra de Deus condena o vício da hipocri-
sia, mas nos impele a cultivar a virtude da sim-
plicidade”, são palavras do Frei Raniero Canta-
lamessa na sua primeira pregação de Quares-
ma. As meditações foram feitas na manhã des-
ta sexta-feira (15/03) na capela Redemptoris 
Mater aos membros da Cúria Romana  
 
O Padre Raniero Cantalamessa, Capuchinho e 
Pregador oficial da Casa Pontifícia, iniciou, na 
manhã desta sexta-feira, na Capela 
“Redemptoris Mater”, no Vaticano, sua pri-
meira pregação de Quaresma, sobre o tema: 
“Voltar para dentro de si mesmo”. 
Voltar-se para dentro de si 
Em sua primeira pregação de Quaresma, o 
Padre Raniero Cantalamessa meditou sobre 
tema: “In te ipsum redi: Voltar-se para dentro 
de si", extraído do pensamento de Santo Agos-
tinho, - em continuação às reflexões do perío-
do do Advento, - sobre o salmo "A minha alma 
tem sede do Deus vivo". 
Partindo deste Salmo, o Capuchinho fez sua 
primeira pregação quaresmal, refletindo 
sobre “a condição essencial para se ver a Deus 
é a pureza de coração”. "Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus". 
A “pureza” tem uma grande variedade de sig-
nificados na Bíblia. O Evangelho insiste, de 
modo particular, em dois aspectos: “retidão 
de intenções e pureza dos costumes”. 
Na esfera moral, a "pureza" refere-se, geral-
mente, a um comportamento na esfera da 
sexualidade. Não podemos entrar em contato 
com Deus, que é espírito, a não ser através do 
nosso espírito. O pecado não deixa ver o rosto 
de Deus, fazendo dele um antagonista ou ini-
migo. 
Os puros de coração 
Neste sentido, o Frei Cantalamessa falou, não 

tanto da pureza de costumes, mas insistiu na 
outra expressão: os "puros de coração", ou 
seja, pureza ou retidão nas intenções, virtude 
contrária à hipocrisia. 

 É surpreendente, disse o Pregador, quanto o 
pecado da hipocrisia - o mais denunciado por 
Jesus nos evangelhos – quase não entra em 
nossos exames de consciência diários. Não 
parece, mas a hipocrisia quase domina nossas 
ações no dia-a-dia. A nossa vida é como um 
teatro público, uma máscara. Esta tendência 
inata do homem é aumentada muito pela cul-
tura atual, dominada pela imagem: cinema, 
televisão, internet. 

  Hipocrisia 
  Um famoso moralista definiu a hipocrisia 
como "o tributo que o vício presta à virtude", 
ameaçando, sobretudo, as pessoas piedosas e 
religiosas. Um rabino, do tempo de Jesus, dis-
se que 90% da hipocrisia do mundo residia 
em Jerusalém. 
 A hipocrisia é mentira e esconde a verdade; é, 
essencialmente, falta de fé, uma forma de 
idolatria, que coloca o Criador em segundo 
plano; é também falta de caridade com o pró-
ximo, duplicidade de vida e insinceridade: 
"Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso 
olho para depois tirar o cisco do olho do 
irmão”. 

 A palavra de Deus não se limita em condenar 
o vício da hipocrisia, mas nos impele também 
a cultivar a virtude da simplicidade: "Sede 
simples como as pombas e prudentes como 
as serpentes". A simplicidade é própria de 
quem é purificado por uma verdadeira peni-
tência. 

 Por isso, o Padre Raniero Cantalamessa con-
cluiu sua primeira pregação, pedindo ao 
Senhor que nos acompanhe, nesta Quaresma, 
no caminho da simplicidade e da transparên-
cia.                                                  In Vatican News 

Cantalamessa: a condição essencial para se ver a Deus é a pureza de coração 



Visita aos Doentes 
 

Vamos iniciar esta 
semana a visita aos 
doentes.  
Pede-se aos responsá-
veis de zona que indi-
quem no cartório quem vai 
acompanhar o Pároco na visita. 
 

Dia 20: Zona 4 - às 10.30h 

Dia 20: Zona 5 - às  10.30h 

Dia 21 : Zona 6 - às 14,30h 

Dia 21: Zona 9 - às 14,30h  
    
Ainda podemos receber novas 
inscrições. 

Peditório da Cáritas 
 

Vai decorrer, na nossa paróquia, nos dias 23 e 24 deste mês, o Peditório Anual da Cáritas. 
A nossa Diocese deliberou que 90% do valor angariado em cada paróquia aderente, 
reverterá em favor dos mais necessitados das respectivas paróquias, para despesas de 
saúde, sendo os restantes 10% para a Cáritas Portuguesa. 
Sejamos generosos. Ajudemos os  que mais precisam.  
Necessitamos de colaboradores para o peditório; se te sentes movido pelo AMOR ao 
outro, vem … inscreve-te no cartório.  O teu irmão espera por ti e conta contigo. 

Recolecção Paroquial da Quaresma—dia 31 de Março,  
no Centro Comunitário 
 

Terá início às 10.00h e terminará com a Eucaristia na Igreja Paroquial, às 
18.30h. O orientador do retiro será o Pe Fernando Guerra. 
O valor será de 10 € com almoço incluído. 
As inscrições fazem-se no Cartório ou por e-mail até dia 28 de Março. 

Colheita de sangue 
 

O Instituto Português do Sangue vem fazer uma colheita 
de sangue à Benedita no próximo dia 24 de Março, das 9h 
às 13h, no Centro Comunitário Pastoral da Benedita. 

Vivência da Quaresma nas zonas 
 

Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos 
os domingos às 16 h 
 

Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª 
feira e à 6ª feira oração da Via-Sacra,  
sempre às 20 h, na Igreja . 
7 de Abril: Via-sacra nas ruas às 15 h 
 

Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias : 15, 22 e 
29 de Março, 5 e 12 de Abril, às 20.30h no Centro 
Norte da Vila e orientados pelo Pe Fernando Belo 
 

Zona 6: 5 de Abril - Via-sacra com a cate quese 
 

Zona 7: 5 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h 
15 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h 
 

Zona 8 -5 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h 
 

Zona 13: 12 de Abril -Via-sacra nas ruas às 21h 
 

Zona 12: 12 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h 
Zona 1: 16 de Abril - Via-sacra na APZ às 21 h 

Jornada “24 horas para o Senhor” 
De 29 para 30 de Março realizar-se-á a jornada “24 horas para o Senhor”, havendo adora-
ção ao Santíssimo Sacramento.  Ainda há horários por preencher. 

Refrães: II Domingo da Quaresma – 17 de Março  

Entrada Aproximai-vos do Senhor, e sereis iluminados; o vosso rosto não será con-
fundido. 

Salmo O Senhor é a minha luz e a minha salvação 

Apres. dons Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto de um monte, e 
transfigurou-se diante deles.  

Comunhão Ouviu-se uma voz vinda do Céu: “Este é o Meu Filho muito amado: Escutai-O” 

Pós-Comunhão Em Vós Senhor, está  a fonte da vida: na vossa luz veremos a luz. 

Final Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra Inteira, Tu és a luz que ilumina a 
minha vida 

Liturgia do próximo Domingo:  III Domingo da Quaresma - Ano C - 24 de Março 
 

* Ex 3, 1-8a.13-15 * Sl 102      * 1 Cor 10, 1-6.10-12       * Lc 13, 1-9 
 

   Durante a Quaresma, mais do que em qualquer outro tempo do ano, Deus 
convida-nos a mudar o rumo da nossa vida e a corrigir a orientação que leva 
à morte e à ruína. 
   No Evangelho, Jesus indica como devemos descobrir, em todos os aconteci-
mentos, o apelo do Senhor no sentido de optar por seguir os seus caminhos. 
E, como o tempo é breve, esta opção deve ser imediata.  
   A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Moisés, um homem impulsi-
vo mas sincero, que soube operar uma mudança radical na própria vida. Face ao chamamento 
de Deus, ele renuncia aos projectos mesquinhos que fizera e aceita a proposta do Senhor de 
voltar ao Egipto para libertar o seu povo.  
   Todavia, o caminho que leva à liberdade é difícil de percorrer. Os israelitas no deserto cedem 
a muitas fraquezas. Esta situação repete-se, para nós cristãos, ao optarmos por seguir as estra-
das do Senhor. É esta a linguagem da segunda leitura. 

Grupo Coral da  
Catequese 

 

 O próximo ensaio é dia 23 
de Março, às 14h30 na 
Igreja Paroquial. 
A próxima missa animada 
pela catequese será no dia 
24 de Março.   
Seja a cantar ou a tocar és 
bem-vindo. Aparece! 

 

F. Armellini 

Consagração definitiva a Deus  
Na basílica de Mafra, dia 24 de Mar-
ço na eucarística das 11h,  a  ir. Sandra Bar-
tolomeu, irmã  na congregação das Servas de 
Nossa Senhora de Fátima irá fazer a Profis-
são perpétua.  
Convidamos todos aqueles que desejarem a 
participar nesta celebração. 
Na véspera como preparação deste momento 
haverá um encontro para jovens e uma vigí-
lia de oração. 


