
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:   

MAIO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 5     Dia da Mãe 
     Início da Semana Mundial de oração pelas Vocações 

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

de Páscoa 12.30h    Baptismo 
 15.00h    Zona 2 - há fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 7 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 8     Não há missa ferial na igreja paroquial 
 19.30h    Zonas 10 e 11: Boas Festas Pascais seguidas de convívio 
 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 9     Não há missa ferial na igreja paroquial 
 19.30h    Zona 6: Boas Festas Pascais seguidas de convívio 
6ª feira - 10     Não há missa ferial na igreja paroquial 
 19.30h    Zona 2: Boas Festas Pascais seguidas de convívio 
 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 
Sábado - 11 12.00h    Baptismo 

 14.30h    Ensaio para os catecúmenos que vão fazer o Rito Penitencial  
 18.00h    Zona 12: Boas Festas Pascais seguidas de convívio 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 12     Dia Mundial de Oração pelas Vocações e inicio da Semana da Vida 

 09.00h    Missa de na Igreja Paroquial  
IV Domingo   11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Rito Penitencial para os Catecúmenos                                
de Páscoa 12.30h    Zona 2- Almoço, venda de 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: 
13 de Maio: Zona 2 - Oração do Terço com a catequese, às 21 h, na Casa de Sto Amaro 
13 de Maio: Reunião do grupo da LIAM às 21.00h 
13 de Maio: Zona 7: Missa de Festa da Padroeira às 20.00h 
14 de Maio: Reunião de pais para a Festa da  Primeira Comunhão às 21.15h 
19 de Maio: Festa da Profissão de Fé na missa das 11.30h 
19 de Maio: Almoço no Centro Comunitário com as zonas 9 e 10 

 13.00h    Baptismo 

Paróquia 
da Benedita 
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   Ao iniciarmos este mês de Maio, a Igreja 
dedica estes 30 dias a Nossa Senhora. Mas 
este III Domingo da Páscoa, a liturgia apre-
senta-nos a missão da Igreja, uma missão 
de reencontrar a ovelha perdida. Cristo, 
uma vez mais, aparece no dia a dia dos dis-
cípulos e convida-os a pescar. 
   É bom lembrar que Jesus continuará 
sempre aparecer nas nossas vidas e enviar
-nos a trabalhar e anuncia-lo na família, no 
trabalho. Por outro lado, reconheceremos 
na pessoa que anuncia quer 
sejam os pais, quer os irmãos, 
quer catequistas, etc.    Por con-
seguinte, existe uma missão 
importante que nos faz presen-
te a vida. A ressurreição é vida. 
Recordamos que dar a vida é 
um chamamento único e todos 
nós estamos chamados à vida. 
Neste dia 5 de Maio celebramos 
o dia da mãe. O Papa Paulo VI, a 
8 de Dezembro de 1965, na 
conclusão do Concílio II dizia: 
«Esposas, mães de família, primeiras educa-
doras do género humano no segredo dos 
lares, transmiti a vossos filhos e filhas as 
tradições dos vossos pais, ao mesmo tempo 
que os preparais para o insondável futuro. 
Lembrai-vos sempre de que uma mãe per-
tence, em seus filhos, a esse futuro que ela 
talvez não chegará a ver». Transmitir as 
tradições é importante porque leva-nos a 
valorizar a família e a proximidade com 

Deus. 
    Na verdade, assistimos a uma crise de 
valores cristãos pela falta da transmissão 
de fé na família. Este trabalho de transmitir 
é uma missão que necessita de perseveran-
ça e muita dedicação. Por isso, não só as 
mães, mas também os pais, Jesus convida-
os a lançar as redes com os vossos filhos. 
Não vos canseis deste trabalho! Jesus esta 
convosco e é em seu nome que se pode tra-
balhar.  

    Finalmente, o Papa Francisco a 
1 de janeiro de 2019 dizia na 
Basílica de S. Pedro: “Olhar da 
Mãe, olhar das mães. Um mun-
do que olha para o futuro, pri-
vado de olhar materno, é mío-
pe. Aumentará talvez os lucros, 
mas jamais será capaz de ver, 
nos homens, filhos. Haverá 
ganhos, mas não serão para 
todos. Habitaremos na mesma 
casa, mas não como irmãos”.  
Como é importante olhar para 

o futuro, o futuro dos vossos filhos, o 
futuro da sociedade. Nossa Senhora a 
Virgem Maria olhou para o futuro e 
olhou em silêncio, mas sendo uma ver-
dadeira missionaria.  
   Para concluir, damos os parabéns a 
todas as mães da nossa Paróquia Bene-
dita neste dia tão especial. Um caloroso 
abraço em Cristo.               
                                           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 

   MISSÃO DA MÃE 



Primeira Comunhão -  
Reunião de pais 

Convocam-se todos 
os pais das crianças 
que vão fazer a Pri-
meira Comunhão 
para uma reunião no dia 14 de Maio, às 
21.15h, no centro comunitário. 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo IV da Páscoa - 12 Maio 
  

     * Act 13, 14.43-52       * Sl 99        * Ap 7, 9.14b-17        * Jo 10, 27-30 
 

Pastor é aquele que precede o rebanho para lhe indicar o caminho 
seguro que conduz aos pastos e às fontes de água.  

Jesus é o único “pastor verdadeiro” e ninguém pode arrogar-se o direi-
to de se substituir a Ele. O caminho que Ele percorreu e que ensina a 
todos é o da doação da própria vida por amor. 

É este o tema sobre o qual somos convidados a reflectir todos os 
Domingos do tempo da Páscoa. As suas ovelhas são os que têm a cora-
gem de seguir os seus passos. Esta é a mensagem do Evangelho. 

A segunda leitura descreve o lugar de repouso para o qual Jesus, pastor e cordeiro imola-
do, conduz o rebanho: o céu. Aí encontrar-se-á a resposta a todos os enigmas da vida. 

A primeira leitura diz-nos que, para seguir a Cristo, não podemos temer incompreensões 
ou perseguições. A missão do pastor é, precisamente, enfrentar esses problemas e levar o 
seu rebanho a ultrapassá-los. 

Almoço na Zona 2 
 

No próximo domingo dia 12, na 
Zona 2 (Casa de Sto Amaro), vai 
acontecer mais um almoço para 
recolha de fundos para as obras da Capela. 
A ementa é : Sopa de cozido, Cozido à Portu-
guesa, Frango assado, Sobremesas diversas. 

Festa da Família 2019—16 de Junho 
 

O Patriarcado de Lisboa convida todas as famílias a participarem na Festa da Família, no 
Parque da Quinta das Conchas, no Lumiar—Lisboa, cujo tema é "Família: Lugar de Encon-
tro com Deus". 
 

Esta Festa, pretende ser um dia festivo de celebração e encontro entre as famílias da Dio-
cese de Lisboa e o seu Bispo, o Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente.  O objetivo desta 

jornada é celebrar a família e sensibilizar a Igreja e a sociedade 
para a importância da família como célula fundamental da socie-
dade.    
 

Á semelhança dos anos anteriores, os casais que celebrem este 
ano as Bodas Matrimoniais (10º, 25º e 50º ou mais  anos),  rece-
berão a bênção do Exmo. Sr. Patriarca de Lisboa.  
Para isso, devem inscrever-se através da página  http://
familia.patriarcado-lisboa.pt/ até ao dia 9 de Junho. Também se 
podem inscrever no Cartório Paroquial. 
 
A paróquia vai organizar um autocarro. Quem estiver 
interessado deve se inscrever no cartório até 31 de 
Maio. O preço será de 7 euros.  

 

F. Armellini 

Boas Festas Pascais 
 As Boas Festas Pascais das zonas serão com 
Celebração Eucarística seguida de jantar-
convívio partilhado 
 

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 h na APZ  
24 de Maio: Zona 9 às 19.30h 
25 de Maio: Zona  3 às 18 h na Fonte Mariana 
 
Nos dias em que se celebrarem as  Boas Festas 
nas zonas, não haverá missa às 8.30h na 
Igreja Paroquial. Convidamos todos os paro-
quianos a irem às periferias da nossa paróquia 
- “zonas”,  celebrar com os nossos irmãos.  

Peregrinação Jovem a Fátima 
 

As irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima estão a organizar uma 
peregrinação jovem a Fátima. Podem participar os que têm 14  ou 
mais anos. 
 Luiza Andaluz, fundadora dessa família religiosa dizia: " como é 
doce caminhar para Jesus nos braços de sua mãe". Assim, seguindo este seu pensamen-
to,  os jovens vão partir da casa onde nasceu, em Santarém, no dia 10 de Maio às 21h . A 
peregrinação terminará no Domingo dia 12 à tarde. Para mais informações podem contac-
tar as irmãs. 

Terço nas zonas no mês      
de Maio 

 
- Zona 1 - 21 h,  2ª, 4ª e 6ª, 
na APZ   
- Zona 2 - 21 h, 13 de Maio, 
com a catequese na Casa 
de Sto Amaro 
- Zona 3 - Todo o mês de Maio 
- Zona 4 - 20.30h, de 2ª a 6ª, na Capela 
- Zona 5 - 21.00h todo o mês de Maio 
- Zona 6 - 20.00h, de 2ª a 6ª na Capela 
- Zona 7 - 20.00h, todo o mês de Maio, 
orientado pela Catequese  
- Zona 8 - 20.30h, todo o mês, na Capela 
com a Catequese e pais  
- Zona 12 - 20.30h, todo o mês de Maio 
- Zona 13 - 20.30h,  todo o mês de Maio 

Refrães do III Domingo de Páscoa – 5 de Abril 

Entrada Alegre-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia. Aleluia. 

Salmo Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu Vos glorifico, Senhor. 

Apres. dons A Paz esteja convosco 

Comunhão Vinde comer do meu Pão, vinde beber do meu Vinho. Vinde, vinde, tudo está 

Pós-
Comunhão 

Saboreai como é bom, o pão que vem de Deus Pai! No coração de Seu Filho, 
seu Amor saboreai! No coração de Seu Filho, seu Amor saboreai! 

Final Aleluia! Aleluia! Louvor a Vós ó Cristo! Aleluia! Aleluia! 


