
JUNHO           INFORMAÇÕES  

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  
3ª feira - 4 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  
4ª feira - 5 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 6 10.00h    Reunião do clero da Vigararia 
 19.00h    Missa na Igreja dos Freires 
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático 
6ª feira - 7 21.00h    Reunião de preparação para o Crisma 
Sábado - 8 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  

 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 20.30    Oração de vigília de Pentecostes, animada pelo  Renovamento  

Carismático, na igreja paroquial 
Domingo - 9 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 09.30h    Actividade do 6º ano da catequese no Centro Comunitário 
Pentecostes 11.30h    Missa de na Igreja Paroquial 

 12.30h     Baptismos 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 10     Dia do Santo Anjo de Portugal 
 10.30h    Zona 9 : Missa da Festa do Anjo de Portugal 
 21.00h    Reunião do grupo da  L.I.A.M.   

* 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: 
15 de Junho: Ensaio para a Primeira Comunhão às 9.00h e Festa da Primeira Reconciliação 
às 14.30h 
15 de Junho: Missa na Igreja Paroquial com o 4º ano da catequese às 17.00h 
15 de Junho: Festa da Vida do 8º ano às 18.30h no Centro Comunitário 
16 de Junho: Festa Diocesana da Família no Lumiar—Lisboa 
20 de Junho:  Solenidade do Corpo de Deus—festa da Primeira Comunhão: missa às 
10.30h, seguida de procissão 
22 de Junho: Celebração do Sacramento do Crisma às 16.00h 

 18.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 

Nos dias 15 e 16 as missas serão celebradas pelo Pe Castro, em favor 
das Obras Missionárias Franciscanas 

Paróquia 
da Benedita 

VII Domingo de Páscoa - Ano C 

Nº 787 
 2 de Junho de 

2019 

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 sociedade.    
 

Á semelhança dos anos anteriores, os casais que celebrem este ano as Bodas Matrimo-
niais (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/  ou no 
Cartório Paroquial. 
 
O Programa é: 
10h00: Acolhimento 
10h30: Oração da manhã 
11h00: Feira Familiar (workshops, stands, atividades 
várias) 
11h00: Espaço de Oração e Reconciliação 
11h00: 7 Percursos: “famílias encontram famílias” 
13h00: Piquenique 
14h00: Festival da Família – apresentação de José Pedro 
Cobra, com a presença de Cuca Roseta, “Figo Maduro” e 
alguns testemunhos  
dos casais jubilares.  
15h30: Palava do Senhor Patriarca aos casais jubilares 
16h00: Eucaristia e bênção dos casais que celebram os 
jubileus matrimoniais  
 
A paróquia está a organizar um autocarro.   
Neste momento  não temos pessoas suficientes.  

Quem estiver interessado deve-se inscrever no cartório até 5 de Junho 
SEM FALTA.  O preço será de 7 euros .  

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 

Festa da Família 2019—16 de Junho 



APLICAÇÕES PARA REZAR 
Click to Pray: O Secretariado Nacional do Apostolado da Oração  criou uma 
aplicação que propõe oração três vezes ao dia através de telemóvel, tablet ou 
computador. 
 

Passo a rezar: Disponibiliza diariamente, no próprio site e através das suas 
aplicações móveis, ficheiros mp3 que podem ser descarregados e ouvidos a 
partir de qualquer dispositivo electrónico que suporte esse formato. Estes ficheiros são 
meditações áudio a partir dos textos da liturgia do dia.  
 

www.ivangelho.com : o iVangelho é um projecto digital de evangelização cristã,  em por-
tuguês e para todos. Consiste no lançamento semanal de um vídeo de aproximadamente 
5min, com a leitura animada do Evangelho, uma  reflexão breve feita por um padre e a pro-
posta de um desafio  concreto para colocar em prática.  

Liturgia do próximo Domingo:   Solenidade de Pentecostes - Ano C - 9 de Junho 
 

* Act 2, 1-11      * Sl 103     * 1Cor 12, 3b-7.12-13     * Jo 20, 19-23 
 

     O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de 
Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói 
comunidade e faz nascer o Homem Novo. 
     O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de 
Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comu-
nidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que 
permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho 
no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências. 
     Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que 
orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que 
faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que 
une numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. 
     Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comuni-
dade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a 
unidade de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício 
pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.                                                   Dehnonianos 

Refrães da Ascensão do Senhor – 2 de Maio 

Entrada Aclamai Jesus Cristo, cantai o Homem Novo, vós que sois sua Igreja, vós que 
sois o seu povo. 

Salmo Ergue-se Deus, o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. 

Apres. 
dons 

Homens da galileia, que olhais vós no Céu? Jesus que ao Céu subiu assim há-
de vir. Aleluia, aleluia. 

Comunhão Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco 

Pós-
Comunhão 

O Pai vos enviará o Espirito Santo e o vosso coração exultará, exultará de 
alegria. 

Final Povos, batei palmas, aclamai a Deus com jubilo. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 

Sala de Chá – Junho 2019 
 

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

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

Terço nas zonas em 
Junho  

Em Junho, algumas zonas conti-
nuarão com a oração diária do 
terço  
- Zona 3 - Todo o mês  
- Zona 7 - 20.00h, todo o mês, 
orientado pela Catequese  
- Zona 13 - 20.30h,  todo o mês 

 

VIAGEM À RÚSSIA  
 
Houve uma desistência—de 
uma senhora-  para a viagem à 
Rússia. 
Se houver alguma senhora inte-
ressada em ir, contacte o cartó-
rio paroquial para saber as condi-
ções. 

 Educação Moral e Religiosa Católica  
 

  “Caros pais e/ou Encarregados de Educação: 
     A Educação Moral e Religiosa Católica é uma disciplina curricular presente nos ensi-
nos 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 assumido pela 
educação como fator decisivo na formação da  personalidade das nossas Crianças e Ado-
lescentes. Também a abertura ao transcendente, a procura de Deus e compreender a 
dimensão cultural do fenómeno religioso são caminhos a propor e a percorrer. Sonhar 

uma Humanidade 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 proporcionar aos seus filhos e educan-
dos, em ordem a alcançar estes valores e realizar estes objeti-
vos, ajudando-os a construir o seu futuro numa perspetiva de 
realização e felicidade.  
     A aula de Educação Moral e Religiosa Católica será um 
valioso contributo nesta aventura do crescimento e da conso-
lidação da  personalidade!  

Secretariado Nacional da Educação Cristã 


