MARÇO / ABRIL
Domingo - 31 09.00h
09.30h
IV Domingo 11.30h
da Quaresma 15.00h
16.00h
18.30h
3ª feira - 2
14.30h
21.15h
4ª feira - 3
21.00h
5ª feira - 4
14.30h
18.00h
19.00h
21.00h
6ª feira - 5
20.00h
20.30h
20.30h
20.30h
21.00h
21.15h
21.30h
Sábado - 6
07.30h
09.00h
10.00h
10.00h
hora
14.30h
de
18.00h
verão
19.30h
Domingo - 7
09.00h
11.30h
V Domingo 12.30h
15.00h
da Quaresma 15.00h
16.00h
18.30h

INFORMAÇÕES
Missa na Igreja Paroquial
hora de verão
Retiro paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 2 - há fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de St Amaro
Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Confissões na igreja da Azambujeira
Reunião de Pais para a Festa da Profissão de Fé
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Confissões na igreja da Ribafria
Via-sacra com o 4º ano da catequese na igreja Paroquial
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático
Zona 4: Via—Sacra na Capela
Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma
Zona 7: Via-sacra na rua
Zona 6: Via-sacra com a catequese
Zona 8: Via-sacra nas ruas
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Revista “Volta a Portugal em Revista” no C. C. Gonçalves Sapinho
Escuteiros: 2ª sessão FGPE dias 6 e 7
Peregrinação dos “5 primeiros sábados a Fátima”
Encontro de adolescentes do 7º e 8º anos no Vimeiro
Reunião de Acólitos
Ensaio de catecúmenos para o Rito de Admissão
Ensaio do Grupo Coral da Catequese
Missa na Igreja Azambujeira
Missa na Igreja Paroquial - Rito de Admissão dos Catecúmenos
Jornada Diocesana da Juventude em Óbidos
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial—Festa do Pai-nosso do 2º ano
Almoço Paroquial com as zonas 2 e 13
Evento musical “Encontro de Gerações” no C. C. Gonçalves Sapinho
Zona 4 : Via– sacra na rua
Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial
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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
9 de Abril: Reunião com a equipa de liturgia às 21.15h no Centro Comunitário
16 de Abril: Retiro de Acólitos na Nazaré às 9.00h
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Paróquia
da Benedita
IV Domingo da Quaresma - Ano C
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E tu, o que vais fazer?
Neste IV Domingo da Quaresma, conhecido pelo Domingo Laetare ou da alegria, é um
convite a alegrarmo-nos de verdade. Porém,
pode-nos acontecer não termos motivos para
nos alegrar porque a vida tem sempre dificuldades. Mas o convite é um sinal de Deus, primeiro porque a Páscoa do Senhor está próxima e depois porque no Evangelho deste
Domingo, Ele nos fala do verdadeiro amor que
Deus nos tem. Ele é um Pai com um coração
muito grande, muito maior do que imaginamos, por isso, Ele nos convida a entrar nesta
festa (sinal da alegria) preparada por Ele e
para todos nós.
Este evangelho é conhecido como: Parábola do filho pródigo. “Pródigo” quer dizer: aquele que dissipa ou compromete seriamente a
fortuna com gastos supérfluos ou desregrados. Mas a história não se trata só dum filho
mas de dois que tinham ideias erradas acerca
deste Pai. O mais novo que O via como um
limitador da liberdade para a sua vida, ou
seja, um estorvo para fazer o que quer, e por
outro lado o filho mais velho que via o Pai
como um patrão, que recompensa segundo a
sua obediência no trabalho. Viviam debaixo
do mesmo tecto mas não se conheciam nem
conheciam o Pai. Na parábola, este Pai é Deus
e nós, os seus filhos, podemos também hoje
ter ideias muito erradas acerca deste Pai que
nos ama loucamente. Há cristãos que imaginam este Pai como um limitador da sua liberdade e por isso o abandonam justificando
assim as escolhas de vida que desejam levar.
Também pedem a herança, sinal que Ele já
está morto na sua relação. Mas quem escolhe
este tipo de caminho, sinal do pecado que nos
afasta do Pai e dos outros, vivendo para si
mesmo, poderá ser verdadeiramente feliz?
Não me parece que seja verdadeiramente
feliz! Bem pelo contrário. Por outro lado há

cristãos que são tão bons cumpridores que até
se escandalizam com o pecado dos outros ou
mesmo pela vida que levaram, a seu belo prazer, contestando o direito dos outros a terem
a uma festa. Vejamos! Se falarmos na parábola
do dono da vinha que contrata trabalhadores
a horas diferentes e que paga o mesmo salário, independentemente das horas que fizeram, achamos que Deus é injusto e se fosse
possível levar Deus ao ACT (Autoridade para
as Condições do Trabalho) para lhe apresentarmos queixa pela falta de equidade, certamente já o teríamos feito. Esses são infelizes
porque acabam por não entrar na festa e passam a vida a resmungar.
Nesta história então, falamos do “filho
pródigo” ou do Pai amoroso que os filhos
desconheciam? E nós, quem somos nesta história? Somos os que batem com a porta abandonando a Igreja e Deus e procurando a vida
no meu prazer (seja ele qual for) e fora da
vontade de Deus? Ou sou o mais velho que
vive resignado, não querendo que lhe mudem
o “deus” da sua mentalidade que lhe vai servindo para as coisas religiosas, esperando
sempre uma recompensa (porque se portou
bem e cumpriu com os ritualismos, mas
depois não é capaz de aceitar Deus como é
verdadeiramente, combatendo e defendendo
a sua visão do “Pai” como absoluta e definitiva, acabando por não aceitar que se façam
festas aos irmãos que regressam a casa).
Penso que agora podemos compreender
porque o Senhor nos convide à conversão
porque sem ela não saberemos o que é a alegria plena e total. A narrativa da parábola
deste Domingo ficou aberta: não sabemos se o
mais velho entrou na casa para a festa e se o
mais novo permaneceu em casa para sempre.
Cabe a ti responder e completar esta história
com a tua vida. E tu, que vais fazer?
PG

SIMULACRO DE EVACUAÇÃO DE AGLOMERADO
( prevenção de incêndios rurais )
O serviço de Protecção Civil , com o apoio da Junta de Freguesia da Benedita, os
Bombeiros Voluntários e a GNR vão fazer um conjunto de simulacros de evacuação de aglomerados nos lugares da nossa freguesia e para tal pedem a
participação da população.
Os primeiros simulacros serão no Casal do Guerra, no dia 6 de Abril e
na Moita do Gavião dia 13 de abril, sempre no período da tarde.
Para informações e esclarecimentos convidamos a população destes lugares
para uma reunião:
* no Casal do Guerra—dia 2 de Abril na Capela às 21.00h
* na Moita do Gavião dia 11 de Abril no restaurante Bigodes às 21.00h

Liturgia do próximo Domingo: Domingo V da Quaresma - 7 de Abril
* Is 43, 16-21

* Sl 125

Os pais dos adolescentes que
farão a Festa da Profissão de
Fé este ano, têm uma reunião
na próxima 3º feira dia 2, às
21.15h, no Centro Comunitário.

Almoço no Centro Comunitário dia 7 de Abril
No proximo domingo, dia 7 de Abril, iremos
ter mais um almoço no Centro Comunitário,
que será organizado pelas zonas 2 e 13 .
A ementa é: Sopa de feijão verde, Bacalhau à Brás, Bifinhos de porco com cogumelos, sobremesas.
Estes almoços continuam a ser muito importantes, quer pelo
convívio quer pela ajuda que dão na manutenção do centro
comunitário.

No dia 7 de
Abril, às 15 h
no Centro Cultural Gonçalves
Sapinho
irá realizar-se
um
evento
m u s i c a l
“Encontro de Gerações” em que junta jovens
(Adeso) e seniores (Universidade Senior).
Os bilhetes estão à venda na ADESO, Universidade Senior e ECB e os lucros revertem
para os Bombeiros Voluntários da Benedita.

Revista solidária com o
Sorriso
Amigo, no
dia 5 de
Abril, às
21.30h no
Centro Cultural Gonçalves Sapinho.
Bilhetes à venda na Biblioteca e no Centro
Comunitário.

* Jo 8, 1-11

Celebrações da Reconciliação

Vivência da Quaresma nas zonas

Para as pessoas de mais idade ou
doentes, haverá confissões nas Igrejas dos lugares:

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

Noites de reconciliação

PROFISSÃO DE FÉ

* Filip. 3, 8-14

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 : 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

na paróquia de Benedita:
* 11de abril ás 21.00h
na paroquia de Turquel
* 3 de Abril às 21h
na paroquia do Vimeiro:
* 5 de Abril às 21.00h
na paróquia de Alcobaça:
* 12 de Abril às 21.00h

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

Peregrinação dos “Cinco
primeiros sábados” 6 de Abril

Grupo Coral da Catequese

Pede-se às pessoas já inscritas nesta peregrinação que passem no cartório para
confirmar e efetuar o pagamento.
O próximo sábado é dia 6 de Abril e a saída às 7.30h.

O próximo ensaio é dia 6 de Abril, às 14h30 na
Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será
no dia 7 de Abril.
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

Sala de Chá – Abril 2019
Em Março 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:
07 Abril
Zona 5
1º Comunidade Neocatecumenal
14 Abril
Zona 6
Luis Lopes, Helena Milhanas, Olinda e Celeste Grosa
28 Abril
Zona 10/11
António da Luz, São Freire, Mª Amália e Isabel Guerra

AJUDE O NOSSO CENTRO SOCIAL, sem qualquer custo para si. A LEI PERMITE QUE 0,5% DO SEU IRS QUE PAGA AO ESTADO REVERTA A FAVOR DE UMA
INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL. PARA ISSO, NA SUA DECLARAÇÃO DE IRS, BASTA PREENCHER NO ANEXO H, QUADRO 9, COM O CONTRIBUINTE Nº 500852545

