ABRIL

INFORMAÇÕES

Jornada Diocesana da Juventude em Óbidos
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial—Festa do Pai-nosso do 2º ano
V Domingo 12.30h Almoço Paroquial com as zonas 2 e 13
15.00h Evento musical “Encontro de Gerações” no C. C. G. Sapinho
da Quaresma 15.00h Zona 4 : Via– sacra na rua
16.00h Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial
18.30h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 8
21.00h Reunião do grupo da L.I.A.M.
3ª feira - 9
14.30h Confissões na Igreja dos Candeeiros
21.15h Reunião com a equipa de Liturgia, no Centro Comunitário para
preparação da Páscoa
4ª feira - 10
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 11
10.00h Reunião de Vigararia em Famalicão de Nazaré
19.00h Missa na Igreja dos Candeeiros
21.00h Celebração Penitencial com confissões na Igreja Paroquial
21.00h Reunião de esclarecimento do “Simulacro de evacuação de incêndios” no restaurante “O Bigodes”
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 12
20.30h Zona 12: Via-Sacra nas ruas
20.30h Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma
21.00h Zona 13: Via-sacra nas ruas
21.00h Confissões na Paróquia de Alcobaça
21.15h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Sábado - 13
09.00h Confissões para todos os anos da catequese
09.30h E.N.S. : Recolecção Quaresmal em Alfeizerão
18.00h Missa na Igreja dos Freires
19.30h Festival das Sopas do Centro Social, no Centro Comunitário
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 14 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.00h Missa de Domingo de Ramos: Começa na Prc. Damasceno de
Campos com procissão de Ramos - Participação da catequese
Domingo
12.30h Baptismo
de
12.30h Zona 2 : Almoço (Canja de galinha, Mão de vaca com grão e frango assado). Venda de fritos e café d'avó
Ramos
16.00h Via-sacra paroquial com inicio no Centro Comunitário e terminando na Igreja
16.30h Encontro Matrimonial: Via– sacra no Alqueidão da Serra
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 7

* 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:
16 de Abril: Retiro de Acólitos na Nazaré às 9.00h

V Domingo da Quaresma - Ano C

Nº 780
7 de Abril de
2019

É tempo de largar as pedras
Na proximidade da Páscoa, é-nos apresentado neste Domingo, V da quaresma, o
perdão da mulher adultera. O perdão
perante a condenação é um ato de misericórdia, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para começar de novo. Cada vez
que experimentamos a morte por causa
dos pecados, Deus dá-nos oportunidades
para mudar a nossa vida. Jesus cheio de
compaixão não julga aquela mulher pelas
suas faltas nem sequer se atreve olhá-la,
mas a sua atitude é escrever no chão. Os
fariseus apresentam a mulher
a Jesus com a intenção de ter
uma justificação para condená
-la. Porem, Jesus mostra aos
adversários da mulher, as
suas condições humanas.
Quais são estas condições?
Que somos pecadores! Sim,
somos débeis e necessitamos
da misericórdia de Deus. Jesus mostra aos
fariseus as suas realidades. Esta defesa,
faz com que eles não condenem a mulher,
que fora apanhada em adultério. Ao condenar esta mulher, eles autocondenavamse pela realidade na qual cada um deles
estava a viver.
Este evangelho não é só para olharmos
o bom que foi Jesus. É uma oportunidade
para não julgares o próximo porque a

tua realidade denuncia-te o que tu és. As
vezes estamos cheios de preconceitos
quando não conhecemos os sofrimentos
do outro e dedicamo-nos a tirar conclusões precipitadas das pessoas. Esta atitude acelerada, causa divisões até o ponto
de querer condenar e matar sem dar a
oportunidade de escutar a quem julgamos. Nós não somos juízes de ninguém!
Na nossa fragilidade, ajustamos os nossos semelhantes à nossa vontade e às
nossas regras de vida que críamos. A
única regra que ensina Cristo
para este Domingo é o Amor,
onde a condenação não tem
lugar: “Vai e não tornes a
pecar”. Praticamente esta
lição que dá Cristo aos seus
adversários, denuncia a nossa infidelidade a Deus na
procura de outros deuses.
Israel fez esta experiência do
adultério e por isso foi necessário um
tempo de purificação no deserto. Também nós necessitamos dessa purificação
e reconhecer que a nossa relação com
Deus é esponsal. Na Sexta feira Santa,
Jesus na cruz dá a vida por nós, o esposo
morre pela esposa (a Igreja) mesmo
infiéis, ele permanecera sempre fiel.
Pe José Samir

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

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.
O próximo simulacro é na Moita do Gavião dia 13 de abril, no período da tarde.
Para informações e esclarecimentos convidamos a população deste lugar para uma reunião, dia 11 de Abril no restaurante Bigodes às 21.00h.

IRS SOLIDÁRIO
Este ano, ao preencher a sua declação de IRS, pode ajudar SEM CUSTOS PARA SI, duas
das nossas instituições paroquiais.: o Centro Social Paroquial e a Santa Casa da

Misericórdia da Benedita

Celebrações da
Reconciliação
Para as pessoas de mais idade ou
doentes, há ainda confissões :
* 9 Abril: Candeeiros, às 14.30h

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 .

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

Zona 9: Encontro de oração e reflexão dia 12 de Abril,
às 20.30h no Centro Norte da Vila e orientados pelo
Pe Fernando Belo

Noites de reconciliação

Zona 7: 15 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20h

na paróquia de Benedita:
* 11de abril ás 21.00h
na paróquia de Alcobaça:
* 12 de Abril às 21.00h

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

Assembleia Diocesana de catequistas - 28 de Abril em Sintra
Pedimos às catequistas que façam chegar as vossas inscrições ao Secretariado da Catequese o mais breve possível .
Na próxima 3º feira, o Secretariado vai estar no Centro Comunitário, das 18h às 19h, para
ajudar as catequistas que se queiram inscrever, a escolher os temas.

Nas férias da Páscoa: encontros Vocacionais para os rapazes e raparigas
No dia 9, às 21.15h há uma reunião para a
Equipa de Liturgia no Centro Comunitário
para preparação da Páscoa.

Reconciliação na Quaresma para
as Crianças e Jovens
Haverá um tempo de reconciliação para preparação da Quaresma no dia 13 de Abril, para
todos os anos da catequese das 9.00h ás 13h

Via-Sacra Paroquial

Com a colaboração da Catequese de Adolescência, para toda a comunidade e catequese,
dia 14 de Abril, Domingo de Ramos às
16.00h, com inicio no Centro Comunitário e
terminando na Igreja Paroquial

Encontros vocacionais para rapazes):
7º e 8º anos: Estágio da Páscoa no Seminário de Penafirme, nos dias 11 a 13 de Abril.
9º a 11º anos: do 9º ao 11º ano, Campanário da Páscoa no Seminário de Penafirme,
nos dias 14 a 17 de Abril.
(inscrições através do site: http://seminarios.patriarcado-lisboa.pt/o-pre-seminario/
inicio/ ou através do email: preseminariodelisboa@gmail.com
-----------------------------------------------------------Luzeiro da Páscoa (Campos Vocacionais para Raparigas):
De 11 a 14 de Abril.
Inscrições com as Irmãs Servas de N. Srª de Fátima (tel: da Benedita: 262929447)

