
MARÇO           INFORMAÇÕES  

 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  

2ª feira - 25     Solenidade da Anunciação do Senhor 
 21.15h    Reunião do Secretariado da Catequese 
3ª feira - 26 10.00h    Reunião do clero da Vigararia 
 15.00h    Visita ao Lar D´Aldeia 
 15.30h    Visita aos doentes da zona  10 e 11 
 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
 21.15h    Reunião com o Conselho Económico Paroquial 
4ª feira - 27 11.00h    Confissões na igreja do Casal do Guerra 

 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 28 11.00h    Visita ao Lar da Goucharia 
 11.00h    Confissões na igreja dos Freires  
 19.00h    Missa na Igreja dos Freires 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 29 14.30h    Confissões no Lar da Santa Casa da Misericórdia 
 16.00h    Inicio das “24 horas para o Senhor” até às 18 h de dia 30 
 20.00h    Zona 4: Via—Sacra na Capela 
 20.30h     Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma 
 21.00h    Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Benedita,  na 

sala de conferências da Misericórdia 
 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado-Cáritas Paroquial de Benedita 
 21.15h    Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos 
 21.30h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 
Sábado - 30 16.30h    Missa na Igreja da Ribafria 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 31 09.00h    Missa na Igreja Paroquial                                hora de verão   
 09.30h     Retiro paroquial 

IV Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
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 
 18.30h    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: 
2 de Abril: Reunião de pais dos catequesandos do 6º ano para a Profissão de Fé às 21.15h 
6 de Abril: Encontro de adolescentes do 7º e 8º ano no Vimeiro das 9.00 às 18.00h 
7 de Abril: Jornada Diocesana da Juventude 
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   Durante a missa celebrada na Casa Santa 
Marta, o Papa fala da misericórdia de Deus 
e oferece conselhos para viver plenamente 
o tempo da Quaresma. 
 

   Não julgar os outros, não condenar e per-
doar: deste modo, se imita a misericórdia 
do Pai. Na missa o Papa Francisco recor-
dou a todos que na vida, para não errar, é 
preciso “imitar Deus”, “caminhar diante 
dos olhos do Pai”. Partindo do Evangelho 
do dia, extraído de Lucas (Lc 6,36-38), o 
Pontífice falou antes de mais sobre a mise-
ricórdia de Deus, capaz de perdoar as 
ações mais “graves”.    A misericórdia de 
Deus é algo tão grande, tão grande. Não nos 
esqueçamos disto. Quantas pessoas [dizem]: 
“Eu fiz coisas tão graves. Eu comprei meu 
lugar no inferno, não poderei voltar atrás”. 
Mas pense na misericórdia de Deus, não? 
Recordemos aquela história da pobre viúva 
que foi se confessar com o cura d’Ars (o 
marido tinha se suicidado; tinha se lançado 
da ponte num rio, não?). E chorava. Disse: 
“Mas eu sou uma pecadora, coitada. Mas 
coitado do meu marido! Está no inferno! Ele 
se suicidou e o suicídio é um pecado mortal. 
Está no inferno”. E o cura d’Ars disse: “Mas 
espere senhora, porque da ponte até o rio 
existe a misericórdia de Deus”. Mas até o 
fim, até o fim, há a misericórdia de Deus. 
 
   Bons hábitos na Quaresma 
   Para colocar-se no sulco da misericórdia, 
Jesus indica conselhos práticos. Antes de 
tudo, não julgar: um péssimo costume do 
qual abster-se, sobretudo neste tempo de 
Quaresma. É um hábito que se infiltra na 

nossa vida sem que percebamos. Sempre! 
Até mesmo para começar uma conversa, 
não? “Mas você viu aquela pessoa o que 
fez?”. O julgamento sobre o outro. Pense-
mos quantas vezes por dia nós julgamos. 
Mas por favor! Parecemos todos juízes, não! 
Todos. Mas sempre para começar uma con-
versa, um comentário a respeito do outro, 
julgam: “Mas olha, fez uma plástica! Está 
pior do que antes”. O julgamento. 

   Depois, perdoar, mesmo que seja “tão difí-
cil”, porque as nossas ações dão “a medida 
a Deus de como deve fazer connosco”. 
 
   Mantenhamos os bolsos abertos 
   Na homilia, o Papa convidou todos a 
aprender a sabedoria da generosidade, via 
mestra para renunciar às “fofocas”, em que 
“julgamos continuamente, condenamos 
continuamente e dificilmente perdoamos”. 

 O Senhor nos ensina: “Dai”. “Dai e vos será 
dado”: sejam generosos em doar. Não 
tenham os bolsos fechados; sejam generosos 
em doar aos pobres, àqueles que precisam e 
dar também tantas coisas: dar conselhos, 
dar sorrisos às pessoas, sorrir. Sempre dar, 
dar. “Dai e vos será dado. E vos será dado 
uma boa medida, calcada, sacudida, trans-
bordante”, porque o Senhor será generoso: 
nós damos um e Ele nos dará cem de tudo 
aquilo que nós damos. E esta é a atitude que 
blinda o não julgamento, o não condenar e o 
perdoar. A importância da esmola, mas não 
só a esmola material, mas também a esmola 
espiritual; dedicar tempo a quem precisa, 
visitar um doente, sorrir. 

 
Barbara Castelli – Cidade do Vaticano 

Papa: imitar a misericórdia do Senhor.  A esmola não é só material,                 
mas também espiritual 
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Refrães: III Domingo da Quaresma – 24 de Março  

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 O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

Apres. dons Purificai, Ó Senhor, o meu coração 

Comunhão Em Vós, Senhor, eu pus a minha esperança, Sois o meu Deus, toda a minha vida está 
nas Vossas Mãos 

Pós-Comunhão Junto do Senhor a misericórdia. Junto do Senhor a abundância da redenção. 

Final Irmãos, convertei o vosso coração à Boa Nova. Mudai de vida. Sabei que Deus vos 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo IV da Quaresma - 31 Março 
  

          * Jos 5, 9a.10-12       * Sl 33    * 2 Cor 5, 17-21      * Lc 15, 1-3.11-32 
 

A primeira leitura prepara a mensagem contida no Evangelho. 
O povo de Israel não chegou sozinho à terra da liberdade, não se salvou só 

com as suas próprias forças, mas foi conduzido por Deus. 
Também o filho mais novo, do qual fala a parábola, não chega a casa sozinho, 

mas é conduzido pela certeza do amor gratuito e sem limites do seu pai. 
Onde, como e porquê nós hoje sentimos que nos parecemos com um dos dois 

filhos? Em cada um de nós há um pouco do filho mais novo e um pouco do filho mais velho. 
Este facto podemos verificá-lo porque, com frequência, nos damos conta facilmente que o nos-
so modo de pensar e falar, as escolhas que fazemos, os juízos de valor que emitimos não coinci-
dem com os do Pai. 

O que seremos chamados a modificar neste tempo da Quaresma? A segunda leitura é um con-
vite a aceitar a reconciliação com Deus e com os irmãos e por isso, tem perfeita ligação com o 
tema deste Domingo. 

 

F. Armellini 

 Horários da Missa no 
período de Verão  

 

 (a partir de 31 de Março, domingo) 
 
Sábado (Vespertina): 
igreja paroquial - 19.30h ;     
Outras igrejas    - 18.00h 

 

 Domingo:  
Igreja Paroquial:    - 9.00h 
                                    -11.30h     
                                   - 18.30h  

Celebrações da Reconciliação 
Para as pessoas de mais idade ou doentes, 
haverá confissões nas Igrejas dos lugares: 
 * 27 de Março: Casal do Guerra, às 11 h 
 * 28 de Março: Freires às 11 h 
 * 2 Abril: Azambujeira, às 14.30h 
 * 4 Abril: Ribafria, às 14.30h 
 * 9 Abril: Candeeiros, às 14.30h 

 

Para as crianças e jovens da catequese:  
 * 13 de Abril: das 9h  às 13 h  

Visita aos Doentes 
 

Vamos terminar esta semana a visita aos doentes.  
 

Dia 26 : Zona 10 e 11 às 15,30h 

Dia 26 : Lar  D`Aldeia às 15.00h 

Dia 28: Lar da Goucharia às 11 h 

Dia 29 Lar misericórdia às 14.30 
 

Ainda podemos receber novas inscrições. 

 
Jornada “24 horas 

para o Senhor” 
 

De 29 para 30 de Março rea-
lizar-se-á a jornada “24 horas 
para o Senhor”, havendo ado-
ração ao Santíssimo Sacra-
mento. O início será às 
16.00h com o Centro Social. 
Na tabela pode consultar a 
hora da sua zona ou movi-
mento.  
Ainda há horários por preen-
cher. 
 

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

Terá início às 9.30h 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 até 
dia 28 de Março. 

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 : 29 de Mar-
ço, 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 
Terço e via-sacra de 2ª a 6ª às 14h 
 

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

16 h Centro Social 
17 h Catequese 
18 h Zona 11 
19 h Zona 13 
20 h Encontro Matrimonial 
21 h Zona 6 
22 h Grupo do Crisma 
23 h Zona 4 
24 h LIAM 
01 h Escuteiros 
02 h   
03 h   
04 h   
05 h Tiago e Zita Félix 
06 h E.N.Senhora (Benedita 1 
07h Zona 8 
08 h Renov. Carismático 
09 h Zona 5 
10 h Catequese 
11 h catequese 
12 h catequese 
13 h Mª Rosário e Mª Nazaré 

14 h Celeste e Trindade Grosa 

15 h Lar e Adolescentes 
16 h ZONA 3 
17 h Zona 10 


