
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, C. do Guerra, Charneca do 
Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, C. 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 - 19 09.00h    Missa de na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé                              

V Domingo   12.30h    Almoço no Centro Comunitário, pelas zonas 9 e 10    
de Páscoa 15.00h    Zona 2– Venda de fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro 

 15.30h    Encontro da Família  Andaluz na casa das Irmãs 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 21 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 22 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 23 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 24 19.30h    Zona 9: Boas Festas Pascais seguidas de convívio 
 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 
Sábado - 25     Recolha do Banco Alimentar dias 25 e 26 
 11.00h     Baptismos 
 11.30h    Bodas de Ouro na Capela da Azambujeira 
 18.00h    Zona 3: Boas Festas Pascais seguidas de convívio na Fonte Mariana    
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 21.15h    XXX Festival Vicarial da Canção Cristã no salão das Carrascas- Cela  
Domingo - 26 08.30h    Saída para o Dia Diocesano da Liturgia no Estoril 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
VI Domingo   11.30h    Missa de na Igreja Paroquial  
de Páscoa 15.00h    Zona 2– 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: 
31 de Maio: Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos às 21.15h 
1 de Junho: Festa da Vida do 8º ano às 18.00h 
2 de Junho—Festa dos dons do Espirito Santo  

Almoço Paroquial no Centro Comunitário dia 19 de 
Maio (organizado pelas zonas 9 e 10) 

Ementa: Sopa de legumes, Carne de porco à Alentejana, Filetes com arroz e 
salada e Sobremesas diversas. 
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Caríssimos diocesanos, 
 

   Festejaremos no próximo Domingo 26 de 
maio no Estoril (Boa Nova) o Dia Diocesa-
no da Liturgia. Lá nos encontraremos, pro-
vindos de muitos lugares do Patriarcado 
(Lisboa, Termo e Oeste), num dia feliz e 
repleto de bons motivos: reflexão, convívio 
e celebração. 
   Na receção que vimos fazendo da Consti-
tuição Sinodal de Lisboa, fixamo-nos este 
ano na Liturgia como «lugar de encontro 
com Deus e também da comunidade cristã 
enquanto Povo de Deus celebra» (CSL, nº 
47).  
   Bem importante é este ponto, pois da 
Igreja se trata e como o próprio Deus a 
congrega, constrói e envia. Numa síntese 
perfeita e estimulante, escreve o Papa 
Francisco: «Partilhar a Palavra e celebrar 
juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e 
vai-nos transformando pouco a pouco em 
comunidade santa e missionária» (Gaudete 
et Exsultate, nº 142). 
   No presente ano pastoral o nosso Depar-
tamento de Liturgia desdobrou-se em 
ações de formação por todas as Vigararias 
da Diocese e foram muitos os que nelas 
participaram com gosto e proveito. De 

vários lados chegam pedidos para mais 
ações deste género, como certamente 
acontecerão. Este Dia Diocesano da Litur-
gia é já uma delas, especialmente impor-
tante. 
   O referido número da Constituição Sinodal 
de Lisboa diz também ser importante «uma 
permanente catequese mistagógica que 
introduza toda a comunidade na vivência 
dos tempos litúrgicos e na compreensão 
dos seus símbolos e ritos». Na verdade, 
compreender melhor e celebrar mais cons-
cientemente todos os sinais sacramentais 
da presença do Senhor "no meio de nós" 
situa a nossa vida no seu verdadeiro Centro 
e inextinguível Fonte, para daí irradiar tam-
bém. 
    

   O Dia Diocesano da Liturgia será uma for-
te experiência disso mesmo. É um encontro 
garantido da par-
te de Deus. Será 
um encontro bem 
vivido por todos 
o que lá formos. 
Conto convosco! 
                                 
+ Manuel,   
Cardeal-Patriarca 

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 

Mensagem do Cardeal-Patriarca,  
por ocasião do Dia Diocesano da Liturgia     



Dia Diocesano da Liturgia—26 de Maio, 
Igreja da Boa Nova no Estoril 

 
 

O programa começa às 9.30h e termina 
pelas 17.30h, com orações, ateliers e 
Eucaristia. Há possibilidade de almoçar       
num colégio, reservando e pagando 5€. 
A inscrição deve ser feita através do link  https://forms.gle/
EWCpQ1mDMZi3HXeo8 ou no cartório paroquial.  
 

Estamos a organizar um autocarro que sairá do Centro 
Comunitário às 8.30h (para dar tempo para votarem) e 
chegará pelas 19.00h. O preço será de 7 euros e as inscri-
ções devem ser feitas sem falta, até dia 20 de maio ( ligando para o cartório). 

 
Passeio 

da Zona 8 
e amigos 

 

A Zona 8, 
Candeeiros, convida familiares e amigos 
da zona para mais um passeio, no próxi-
mo dia 16 de Junho. Este ano o destino é 
Viana do Castelo e as visitas serão ao Bar-
co/Museu Gil Eanes, Museu do Traje, San-
tuário de Santa Luzia, passando por 
outros pontos turísticos da cidade. A saí-
da é às 6.00h e a chegada às 20.30h. O 
preço é 20 € e inclui transporte e entra-
das nos museus. 
Inscrições junto da equipa de zona até dia 
2 de junho. (Emanuel Silva, Fatinha Siopa 
e Vanessa Quitério).  

Banco Alimentar contra a fome 
 

    A próxima Campanha do Banco Alimentar  irá decorrer nos 
dias  25 e 26 de Maio, nas várias superfícies comerciais da fregue-
sia.   
Pedimos aos grupos, pessoas individuais e catequistas que se ins-
crevam no Cartório. AINDA FALTAM MUITOS HORÁRIOS POR 
PREENCHER.  

XXX Festival Vicarial da  
Canção Cristã 

 
No próximo sábado 
dia 25 de Maio a 
nossa Vigararia tem 
mais um Festival da 
Canção Cristã.  
Será no salão das 
Carrascas - na Cela 
e começa às 21.30h. 
Todas as pessoas, 
famílias e grupos  
estão convidados a 
participar. 
 
 

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

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. Convida-
mos todos os paroquianos a irem às 
periferias da nossa paróquia - “zonas”,  
celebrar com os nossos irmãos.  

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

Encontro da Família Andaluz  
" Neste Domingo, dia 19, às 15h 30 m haverá na casa das irmãs um encontro para 
todos aqueles que desejam conhecer mais Luiza Andaluz e a sua espiritualidade, 

vivida agora pelas  Servas de Nossa Senhora de Fátima e pelos Leigos da Família Andaluz. São 
assim convidados todos os que de certa medida já estão associados a esta Família mas também 
outras pessoas que a desejam conhecer". Para mais informações podem contactar as irmãs. 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo VI da Páscoa - 26 Maio 
  

* Act 15, 1-2.22-29        * Sl 66       * Ap.22, 12-14.16-17.20* Jo 14,23-29 
 

O Evangelho deste Domingo contém a promessa de Jesus de enviar o Espírito San-
to, encarregado de guiar os cristãos, de ensinar e recordar tudo o que Ele disse. 
A primeira leitura apresenta um exemplo desta acção do Espírito Santo nas primei-
ras comunidades cristãs, onde surgira um problema novo, que Jesus não resolvera 
directamente: impor ou não as tradições de Israel aos pagãos? A resposta é encontrada pelos discípu-
los reunidos. Oram, discutem e sobretudo mantém os ouvidos e o coração abertos à voz do Espírito. 

Refrães do V Domingo de Páscoa – 19 de Maio 

Entrada Eu vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do Céu de junto de Deus qual 

Salmo Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 

Apres. dons A porta da Fé está sempre aberta para nós. Por ela entramos, por ela entramos na 
vida e na comunhão com Deus 

Comunhão Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se guardar-

Pós-
Comunhão 

O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou! O amor de Deus me 
enviou a anunciar a paz e o bem! 

Final Alegrai-Vos, Mãe de Jesus! Alegrai-Vos, ó Mãe da Luz 

 


