
Zona 1:  Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente  
Zona 2:  Bairro da Figueira 
Zona 3:  Moinhos Novos e Frei-Domingos 
Zona 4:  Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira, 
Engenhoca. 
Zona 5:  Taveiro, Casal da Pequena 
Zona 6:  C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca 
do Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II, 
Outeiro 
Zona 9:  Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda, 
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica 
Zona 10:  Benedita Solão 
Zona 11:  Benedita, Goucharia e Por do Sol 
Zona 12:  Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda 
das.  Raparigas 
Zona 13:  Ribafria 

 Zonas Pastorais da paróquia:   

ABRIL           INFORMAÇÕES  

Domingo - 21 09.00h    Missa na Igreja Paroquial                                 
 11.30h    Missa de na Igreja Paroquial - Participação da catequese 

Domingo de      A Sala de Chá está encerrada 
Páscoa 15.30h    Missa na Santa Casa da Misericórdia da Benedita 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
3ª feira - 23 08.30h    Missa Ferial  
 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
     Não há missa ferial às 19.00h 
4ª feira - 24     Não há missa ferial na Igreja Paroquial 
 19.30h    Zona 13: Boas Festas Pascais seguida de convívio 
 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 25     Não há missa ferial na Igreja Paroquial 
 10.00h    Jornadas da Família Andaluz 
 19.30h    Zona 4: Boas Festas Pascais seguida de convívio 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 26     Não há missa ferial na Igreja Paroquial 

 15.00h    Boas Festas na Santa Casa da Misericórdia 
 19.30h    Zona 7: Boas Festas Pascais seguida de convívio 
     Reunião de preparação para o Crisma 
 21.15h    Reunião de preparação para do Baptismo para pais e padrinhos 

Sábado - 27 18.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros: Festa de Nª Srª do Desterro e 
Boas Festas Pascais, seguidas de convívio  

 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 28     Assembleia Diocesana de Catequistas em Sintra 

 09.00h    Missa de na Igreja Paroquial  
II Domingo de  11.30h    Missa na Igreja Paroquial                                 

Páscoa 12.30h    Baptismos 
     A Sala de Chá está encerrada 
 15.00h    Zona 2 - há fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro 
 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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 

Em Agenda: 
1 de Maio: Peregrinação Nacional de Acólitos em Fátima 
3 a 5 de Maio: Peregrinação a pé a Fátima 

Paróquia 
da Benedita 

Domingo de Páscoa - Ano C 

Nº 782 
21 de Abril de 

2019 

   Depois da escuta da Palavra de Deus, do 
trecho do Evangelho de hoje, quero dizer 
três coisas. 
   Primeiro: o anúncio. Está ali um anúncio, 
o Senhor ressuscitou! Aquele anúncio que, 
desde os primeiros tempos dos cristãos, 
corria de boca em boca; era a saudação: o 
Senhor ressuscitou! E as mulheres, que 
foram ungir o Corpo do Senhor, depararam
-se com uma surpresa. A surpresa... Os 
anúncios de Deus são sempre surpresas, 
porque o nosso Deus é o Deus das surpre-
sas. Foi assim desde o início da história da 
salvação, desde o nosso pai Abraão, Deus 
surpreende-te: «Mas vai, vai, 
deixa, parte da tua terra e vai». 
E há sempre uma surpresa 
atrás da outra. Deus não sabe 
fazer um anúncio sem te sur-
preender. E a surpresa é aquilo 
que comove o teu coração, que 
te toca precisamente ali, onde 
não esperas. Usando a lingua-
gem dos jovens, a surpresa é 
um golpe baixo; não a esperas. 
E Ele vem e comove-te. Primeiro: o anún-
cio que se torna surpresa. 
   Segundo: a pressa. As mulheres correm, 
vão à pressa e dizem: «Mas encontramos 
isto!». As surpresas de Deus põem-nos a 
caminho, imediatamente, sem esperar. E 
assim correm para ver. E Pedro e João cor-
rem. Os pastores, naquela noite de Natal, 
correm: «Vamos a Belém, para ver aquilo 
que nos disseram os anjos». E a Samarita-
na corre para dizer à sua gente: «Esta é 
uma novidade: encontrei um homem que 
me disse tudo o que eu fiz». E as pessoas 

sabiam o que ela tinha feito. E aquelas pes-
soas correm, deixam o que estão a fazer, 
até a dona de casa deixa as batatas na 
panela — encontrá-las-á queimadas — 
mas o importante é ir, correr, para ver 
aquela surpresa, aquele anúncio. Também 
hoje acontece. Nos nossos bairros, nos 
povoados, quando acontece algo extraor-
dinário, as pessoas correm para ver. Ir 
depressa. André não perdeu tempo e, à 
pressa, foi ter com Pedro para lhe dizer: 
«Encontramos o Messias». As surpresas, 
as boas notícias, dão-se sempre assim: 
depressa. No Evangelho há alguém que 

hesita; não quer arriscar. Mas 
o Senhor é bom, espera por 
ele com amor, é Tomé. 
«Acreditarei quando vir as 
chagas», diz. O Senhor tem 
paciência também com quan-
tos não vão com muita pressa. 
   O anúncio-surpresa, a respos-
ta apressada e a terceira coisa 
que gostaria de vos dizer hoje é 
uma pergunta: e eu? Tenho o 

coração aberto às surpresas de Deus, sou 
capaz de ir apressadamente ou estou sem-
pre com aquela choradeira: «Mas, verei 
amanhã, amanhã, amanhã?». O que me diz 
a surpresa? João e Pedro foram à pressa ao 
sepulcro. De João, o Evangelho diz-nos: 
“Acreditou”. Também de Pedro: 
“Acreditou”, mas à sua maneira, com uma 
fé misturada a remorso por ter renegado o 
Senhor. O anúncio que se faz surpresa, a 
corrida/ir à pressa, e a pergunta: e eu, hoje, 
nesta Páscoa, o que faço? E tu, o que fazes? 

Papa Francisco 

“Viu e acreditou” 



Refrães: Domingo de Páscoa – 21 de Abril  

Entrada Cristo ressuscitou! Aleluia. Aleluia. 

Aspersão Baptizados em Cristo, formamos o povo de Deus 

Salmo Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. 

Apres. dons Aleluia! Aleluia! Louvor a Vós, ó Cristo! Aleluia! Aleluia! 

Comunhão Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou, aleluia! 

Pós-
Comunhão 

O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz, Ele que nos remiu com o 
seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia! 

Final Ressuscitou Jesus Salvador! Aleluia. Aleluia! 

Boas Festas Pascais 
 As Boas Festas Pascais das zonas serão com Cele-
bração Eucarística seguida de jantar-convívio parti-
lhado 
 

24 de Abril: Zona 13 às 19.30h 
25 de Abril: Zona 4 às 19.30h 
26 de Abril: Zona 7 às 19.30h  
27 de Abril: Zona 8 às 18.00h com Festa de N. Sra 
do Desterro 
8 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h 
9 de Maio: Zona 6 às 19.30h 
10 de Maio: Zona 2 às 19.30h 
11 de Maio: Zona 12 às 18.00h  
17 de Maio: Zona  5 às 19.30h 
18 de Maio: Zona 1 às 18.00h na APZ  
24 de Maio: Zona 9 às 19.30h 
25 de Maio: Zona  3 às 18.00h  na Fonte Mariana 

Sala de Chá – Abril 2019   

Nos dias 21 e 28 de Abril, a 
Sala de Chá, estará encerrada 

ATENÇÃO 
 

Durante o tempo Pascal, nos dias 
em que se celebrarem as  Boas Fes-
tas nas zonas, não haverá missa às 
8.30h na Igreja Paroquial. 
Aceitando o convite do Papa Fran-
cisco, convida-se as pessoas interes-
sadas a irem às periferias da nossa 
paróquia - “zonas”,  celebrar com os 
nossos irmãos.  

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo II da Páscoa - 28 Abril 
  

   * Act 5, 12-16        * Sl 117       * Ap 1, 9-11a.12-13.17-19    * Jo 20, 19-31 
 

   O Evangelho deste Domingo dirige-se aos cristãos de todos os tempos. Para 
acreditar no Ressuscitado não é preciso vê-lo. Felizes são os que, ouvindo a 
palavra do Evangelho, reconhecem imediatamente a voz do seu Pastor e pro-
nunciam a profissão de fé posta nos lábios de Tomé: “Meu Senhor e meu 
Deus!”  
   O lugar privilegiado para escutar esta voz e para encontrar o Ressuscitado 
é a assembleia dominical da comunidade. É ela que, com a sua vida, dá testemunho de que 
Cristo está vivo. Esta é a mensagem da primeira leitura. 
   A segunda leitura convida a examinar a situação das nossas comunidades para ver se real-
mente elas colocam no centro da sua vida o Senhor ressuscitado. 

 

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 

IRS SOLIDÁRIO  
Este ano, ao preencher a sua declação de IRS, pode aju-
dar  SEM CUSTOS PARA SI, duas das nossas instituições 
paroquiais.: o Centro 
Social Paroquial   
(NIF 500852545)  
e a St. Casa da Miseri-
córdia da Benedita  
(NIF 503085545) 

Peregrinação Paroquial a pé a Fátima 
 

Está a ser organizada uma peregrinação a pé a Fátima, nos dias 3, 4 e 
5 de Maio.  
Quem estiver interessado, pode-se inscrever no cartório paroquial, onde 
poderá também obter mais informações. As inscrições são limitadas.  

 Santa Páscoa ! 

   O Pároco e a equipa pastoral da Paróquia da Benedita desejam a todos os 
paroquianos uma Santa Páscoa, na alegria da experiência de Cristo 
Ressuscitado. 

Jornadas da Família 
Andaluz 

As irmãs Servas de Nossa 
Senhora de Fátima convi-
dam a participarem em 
mais uma jornada da Famí-
lia Andaluz que decorrerá  no dia 25 de Abril em Fátima. Terá como tema " Tudo, todos e 
sempre em Missão". 
Iniciará às 10 h com o terço na capela da morte de Jesus, seguirá com a eucaristia na Basí-
lica da Santíssima Trindade, presidida pelo bispo auxiliar da diocese de Lisboa D. Daniel 
Henriques que  apresentará  também uma conferência sobre a  temática destas jornadas 
no salão do Bom Pastor no Centro Paulo VI pelas 14h. Depois de um tempo de convívio, 
com apresentação de diferentes grupos, está previsto terminar pelas 16h30m. 


