
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 - 26     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  
4ª feira - 29 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 30 19.00h    Missa na Igreja de Azambujeira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 31 19.00h    Zona 5: Terço na Igreja Paroquial seguido de Eucaristia às 19.45h   
Dia dos  21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial de Benedita 
Irmãos 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 
 21.15h    Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 1 07.30h    Peregrinação dos “Cinco Primeiros Sábados “ a Fátima 
 12.00h     Baptismo 
Dia da 15.00h    Reunião de Acólitos 
Criança 15.00h    Baptismo 
 18.00h    Missa na Igreja da Ribafria 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 2 09.00h    Caminhada "Benedita Ativa" - Mobilidade para todos, com início 

na Praça Damasceno     
VII Domingo   09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

de Páscoa 09.00h    Retiro para as crianças do 3º ano - preparação para a Primeira 
Comunhão 

Ascensão  11.30h    Missa de na Igreja Paroquial—Festa dos dons do Espirito Santo  
do Senhor 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: 
10 de Junho: Zona 9– Missa da Festa do Anjo de Portugal às 10.30h 
15 de Junho: Festa da Vida do 8º ano às 18.30h no Centro Comunitário 

Paróquia 
da Benedita 
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   “Caros pais e/ou Encarre-
gados de Educação: 
     A Educação Moral e Reli-
giosa Católica é uma discipli-
na curricular presente nos 
ensinos básico e secundário 
(Dec. Lei 70/213 d e23 de 
maio). 
   A educação da consciência 
ética e religiosa é um desafio 
urgente. O desenvolvimento 
dos valores da verdade, do 
amor, da paz, da justiça e da 
solidariedade deve ser assu-
mido pela educação como 
fator decisivo na formação 
da  personalidade das nossas 
Crianças e Adolescentes. 
Também a abertura ao trans-
cendente, a procura de Deus 
e compreender a dimensão 

cultural do fenómeno religioso são caminhos a propor e a percorrer. Sonhar uma Huma-
nidade nova e construir um Mundo melhor são um imperativo que todos  partilhamos. 
        Cabe aos Pais e/ou Encarregados de Educação a escolha da educação que querem pro-
porcionar aos seus filhos e educandos, em ordem a alcançar estes valores e realizar estes 
objetivos, ajudando-os a construir o seu futuro numa perspetiva de realização e felicida-
de.  
     A aula de Educação Moral e Religiosa Católica será um valioso contributo nesta aventu-
ra do crescimento e da consolidação da  personalidade!  

Secretariado Nacional da Educação Cristã 

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 

Educação Moral e Religiosa Católica 



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 Encontro com Deus". 
Á semelhança dos anos anteriores, os casais que celebrem este ano 
as Bodas Matrimoniais (10º, 25º e 50º ou mais  anos),  receberão 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 €.  

Liturgia do próximo Domingo:   Solenidade da Ascensão do Senhor - Ano C - 2 de Junho 
 

Act 1, 1-11       * Sl 46       * Ef 1, 17-23       * Lc 24, 46-53 
 

No sétimo domingo da Páscoa celebramos a Ascensão do Senhor, 
visto não ser feriado no dia próprio - 5ª feira anterior. 

O Evangelho e a primeira leitura da Missa deste Domingo apresen-
tam-nos a entrada de Jesus na glória do Pai.  

Como é utilizada uma série de imagens um pouco estranhas para a 
nossa maneira de nos exprimirmos, corremos o risco de considerar a 
ascensão como uma festa que nos faz olhar para o céu. Ora, é exacta-
mente o contrário: trata-se da festa que nos convida a olhar para a ter-
ra, para os homens no meio dos quais somos chamados a tornar presente a obra do Mes-
tre.  

Embora não tendo já Jesus visivelmente perto deles, os discípulos estavam cheios de 
alegria e o Evangelho faz-nos intuir as razões desse facto: são as mesmas que devem ale-
grar as nossas comunidades. 
A segunda leitura completa esta mensagem. Mesmo tendo que olhar para a terra, sabemos 
que a vida do homem não se conclui no âmbito restrito deste mundo.  

 

Caminhada "Benedita Ativa" - Mobili-
dade para todos 

 
No dia 2 de Junho, a Santa Casa da Misericórdia organi-
za, em parceria com o CEERIA, uma caminhada. O início 
é na Praça Damasceno Campos às 9h. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas Pisci-
nas e na Santa Casa da Misericórdia. 
No final da caminhada, há venda de bifanas cuja receita 
reverte para a Santa Casa da Misericórdia. 

F. Armellini 

Sala de Chá – Junho 2019 
 

 Em Junho os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos 
próprios grupos e o serviço assumido por voluntários ou gru-
pos paroquiais, de acordo com a seguinte escala: 
 

                              Fornecimento:                                   Equipas de serviço:  
   02 Junho               Zona 12              Trindade Lourenço, Helena Milhanas 
 09 Junho          Zona 13        Jovens 
 16 Junho          Cáritas          Renovamento Carismático 
 23 Junho       Zona 1           Escuteiros 
 30 Junho       Zona 2           LIAM 

Grupo Coral da Catequese 
 

 Todas as crianças e jovens que fre-
quentam a catequese são convida-
das a participar no coro para animação das missas 
dedicadas à catequese. Para isso basta comparecer no  
ensaio dia 8 de junho, às 14h30 na Igreja Paroquial. 
 A próxima missa animada pela catequese será no dia 
20 de Junho.  
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece! 

Peregrinação dos 
“Cinco primeiros 

sábados” 1 de Junho 
 

Pede-se às pessoas já ins-
critas nesta peregrinação 
que passem no cartório 
para confirmar e efetuar o 
pagamento.  
O próximo sábado é dia 1 
de Junho e a saída às 
7.30h.   

Terço nas zonas em Maio 
- Zona 1 - 21 h,  2ª, 4ª e 6ª, na APZ   
- 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 Cateque-
se e pais  
- Zona 12 - 20.30h, todo o mês  
- Zona 13 - 20.30h,  todo o mês 

 

 

Passeio da Zona 8 e 
amigos 

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

Retiro para as crianças do 3º ano  
Preparação para a Festa da Primeira Comunhão 

 

      No dia 2 de Junho, as crianças do 3º ano da catequese vão ter um 
dia de Retiro para preparação da Festa da Primeira Comunhão. 
      O retiro começa no Centro Comunitário, às 9.00h, com as crianças. Participarão na 
Eucaristia das 11.30h, seguindo-se o almoço partilhado com os pais. O almoço poderá ser 
entregue antes da missa no Centro Comunitário. 
      Às 14.30 haverá um momento de  reflexão e partilha para os pais. 
     O retiro terminará às 17.30h. 


