
JUNHO           INFORMAÇÕES  

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 
 18.00h    Zona 8: Terço cantado ao Divino Espirito Santo na Capela 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 10     Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja 
 12.00h    Zona 9 : Missa da Festa do Anjo de Portugal 
 21.00h    Reunião do grupo da  L.I.A.M.   

3ª feira - 11 19.00h    Missa na Igreja com a presença de D. Daniel Henriques 
S. Barnabé 21.15h    Reunião dos Crismandos com D. Daniel Henriques 
4ª feira - 12 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 13 19.00h    Missa na Igreja  da Ribafria 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
Stº António 21.15h    Reunião com o Secretariado da Catequese 
6ª feira - 14 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 
 21.15h    Reunião com o Secretariado Permanente do Conselho Pastoral 
Sábado - 15 09.00h    Ensaio para a Festa da Primeira Comunhão  
 12.00h    Casamento de Cláudia e João  
 14.00h    Encontro do Grupo da União Missionária Franciscana com o Pe 

Castro, no Centro Comunitário 

 14.30h    Festa da Primeira Reconciliação  
 17.00h    Missa na Igreja Paroquial do 4º ano da catequese    
 18.00h    Missa na Igreja do Candeeiros 
 18.00h    Festa da Vida do 8º ano no Centro Comunitário 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 16 08.30h    Saída para a Festa Diocesana da Família na Quinta das Conchas 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Santíssima  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Trindade,  12.30h    Zona 2: Almoço, venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro 

Solenidade  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: 
20 de Junho:  Solenidade do Corpo de Deus—festa da Primeira Comunhão: missa às 
10.30h, seguida de procissão 
20 de unho:  Confissões para os Crismandos e padrinhos às 21.00h 
21 de Junho: Ensaio para o Sacramento do Crisma às 21.00h 
22 de Junho: Celebração do Sacramento do Crisma às 16.00h 
23 de Junho : Celebração da Santa Unção às 15.h com a participação das crianças do 3º ano 

 14.30h    Encontro do 5º ano da catequese no Centro Comunitário 

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

Paróquia 
da Benedita 

Domingo da Solenidade de Pentecostes - Ano C 

Nº 788 
 9 de Junho de 

2019 

Falando aos Apóstolos na última Ceia, Jesus 
disse que, depois da sua partida deste mun-
do, lhes teria enviado o dom do Pai, ou seja o 
Espírito Santo. Esta promessa realiza-se po-
derosamente no dia de Pentecostes, quando 
o Espírito Santo desce sobre os discípulos 
congregados no Cenáculo. Aquela efusão, 
embora tenha sido extraordinária, não foi 
única nem limitada àquele momento, mas é 
um acontecimento que se renovou e que 
ainda hoje se renova. Cristo glorificado à 
direita do Pai continua a cumprir a sua pro-
messa, derramando sobre a Igreja o Espírito 
vivificador, que nos ensina,  nos recorda e 
nos faz falar. 
O Espírito Santo ensina-nos: é o Mestre inte-
rior. Ele orienta-nos pela senda recta, atra-
vés das situações da vida. Indica-nos o cami-
nho, a vereda. Nos primórdios da Igreja, o 
Cristianismo era conhecido como «o cami-
nho», e o próprio Jesus é o Caminho. O Espí-
rito Santo ensina-nos a segui-lo, a caminhar 
nas suas pegadas. Mais do que um mestre de 
doutrina, o Espírito Santo é um Mestre de 
vida. E, sem dúvida, da vida faz parte tam-
bém o saber, o conhecer, mas no contexto do 
horizonte mais amplo e harmonioso da exis-
tência cristã. 
O Espírito Santo recorda-nos, recorda-nos 
tudo aquilo que Jesus disse. É a memória 
viva da Igreja. E enquanto nos faz recordar, 
leva-nos também a compreender as palavras 
do Senhor. 
Este recordar no Espírito e graças ao Espíri-
to não se reduz a um gesto mnemónico, mas 
constitui um aspecto essencial da presença 

de Cristo em nós e na sua Igreja. O Espírito 
de verdade e de caridade recorda-nos o que 
Cristo disse, leva-nos a entrar cada vez mais 
plenamente no sentido das suas palavras. 
Todos nós fazemos esta experiência: num 
momento, em qualquer situação, temos 
uma ideia e depois mais uma, que se liga a 
um trecho da Escritura... É o Espírito que 
nos leva a percorrer este caminho: a vereda 
da memória viva da Igreja. E isto exige de 
nós uma resposta: quanto mais generosa 
for a resposta, tanto mais as palavras de 
Jesus se tornarão em nós vida, atitudes, 
escolhas, gestos e testemunho. Em síntese, o 
Espírito recorda-nos o mandamento do 
amor e chama-nos a vivê-lo! 

 Um cristão sem memória não é um cristão 
autêntico: é um cristão a meio caminho, é 
um homem ou uma mulher prisioneiro do 
momento, que não sabe valorizar a sua his-
tória, não sabe lê-la nem vivê-la como histó-
ria de salvação. Ao contrário, com a ajuda do 
Espírito Santo, podemos interpretar as ins-
pirações interiores e os acontecimentos da 
vida à luz das palavras de Jesus. E assim 
prospera em nós a sabedoria da memória, a 
sapiência do coração, que é um dom do 
Espírito. Que o Espírito reavive a memória 
cristã em todos nós! E naquele dia, junta-
mente com os Apóstolos, estava presente a 
Mulher da memória, Aquela que desde o 
princípio ponderava tudo no seu coração. 
Estava presente Maria, nossa Mãe. Que Ela 
nos ajude neste caminho da memória! 

 
Continua na próxima página 
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«Todos ficaram cheios do Espírito Santo » (Act 2, 4). 2014 



Refrães da Solenidade de Pentecostes – 9 de Junho 

Entrada O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia. 

Salmo Mandai Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. 

Apres. dons Enviai sobre nós, Senhor, enviai sobre nós Senhor, o Vosso Espirito 

Comunhão Recebestes um Espirito que faz de vós filhos adoptivos. É por Ele que cla-
mamos : Abba, ó Pai. 

Pós-
Comunhão 

Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao ´Spirito, 
glória ao ´Spirito, que nos santifica 

Final 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! 

Continuação 
O Espírito Santo ensina-nos, recorda-nos e 
— outra sua característica — faz-nos 
falar com Deus e com os homens. Não exis-
tem cristãos mudos, emudecidos de alma; 
não, não há lugar para isto. 
Ele leva-nos a falar com Deus na oração. A 
oração é uma dádiva que nós recebemos 
gratuitamente; é diálogo com Ele no Espíri-
to Santo, que ora em nós em e que nos per-
mite dirigir-nos a Deus chamando-lhe 
Pai, Aba; e não se trata apenas de um 
«modo de dizer», mas da realidade: nós 
somos realmente filhos de Deus. «Todos 
aqueles que são conduzidos pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus» . 
Ele faz-nos falar no gesto da fé. Nenhum de 
nós pode dizer «Jesus é o Senhor» — como 
ouvimos hoje — sem o Espírito Santo. E o 
Espírito leva-nos a falar com os homens 
no diálogo fraterno. Ajuda-nos a falar com 
os demais, reconhecendo neles irmãos e 
irmãs; a falar com amizade, ternura e man-
sidão, compreendendo as angústias e as 
esperanças, as tristezas e as alegrias dos 
outros. 
Mas há mais: o Espírito Santo leva-nos a 
falar também aos homens na profecia, ou 
seja, transformando-nos em «canais» 
humildes e dóceis da Palavra de Deus. A 

profecia é feita com franqueza, para mos-
trar abertamente as contradições e as injus-
tiças, mas sempre com mansidão e intenção 
construtiva. Impregnados do Espírito de 
amor, podemos ser sinais e instrumentos de 
Deus que ama, serve e vivifica. 
Recapitulando: o Espírito Santo ensina-nos o 
caminho; recorda-nos e explica-nos as pala-
vras de Jesus; leva-nos a rezar e a dizer «Pai» 
a Deus; faz-nos falar aos homens no diálogo 
fraterno e leva-nos a falar na profecia. 
No dia de Pentecostes, quando os discípulos 
«se tornaram cheios do Espírito Santo», teve 
lugar o baptismo da Igreja, que nasceu «em 
saída», «em partida», para anunciar a Boa 
Notícia a todos. A Mãe Igreja parte para ser-
vir. Recordemos também a outra Mãe, a nos-
sa Mãe que partiu com prontidão para servir. 
A Mãe Igreja e a Mãe Maria: ambas são vir-
gens, ambas são mães, são ambas mulheres. 
Jesus foi peremptório com os Apóstolos: eles 
não deviam afastar-se de Jerusalém antes de 
ter recebido do alto a força do Espírito Santo 
(cf. Act 1, 4.8). Sem Ele não existe a missão, e 
nem sequer a evangelização. Por isso, junta-
mente com a Igreja inteira, com a nossa Mãe 
Igreja católica, invoquemos: Vinde, Espírito 
Santo!                                             
                                                        Papa Francisco 

ZONA 2 - Almoço de angariação de fundos 
para a Capela - dia 16 de Junho 

 

A ementa é: Sopa da Pedra, Caldeirada de Borrego, 
Bifinhos com cogumelos, frango 
assado com acompanhamento e 
sobremesas. 
 
À tarde á venda de fritos e café da 
Avó  

Liturgia do próximo Domingo:   Santíssima Trindade - Ano C - 16 de Junho 
 

Pr 8, 22-31        * Sl 8,4-9      * Rm 5, 1-5        * Jo 16, 12-15 

Terço nas zonas 
em Junho  

Em Junho, algumas 
zonas continuarão 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 

Homenagem aos combatentes 
 

A Liga dos Combatentes, Núcleo de Alcobaça vai fazer uma homenagem 
para comemoração do 9º aniversário da inauguração do Monumento, 
erguido em memória dos Combatentes da Benedita. Será no dia 10 de 
Junho de 2019, inicia-se às 12.30h junto ao cemitério, com deposição 
de flores. 

FESTA DA FAMILIA 
 
No dia 16 de Junho, a saída do auto-
carro para a Festa da Família será às 
8.30h, junto do Centro Comunitário. 
Por haver poucos inscritos, o valor a 
pagar será de 8 euros. 
Pede-se aos inscritos que passem no cartório. 
Ainda há lugares disponíveis. 

PENTECOSTES 
 
TERÇO CANTADO AO DIVINO ESPI-
RITO SANTO — ESTE DOMINGO NA 
CAPELA DOS CANDEEIROS  ÀS 18H 

 

Festa do Sagrado Coração de Jesus 
Zona 6 

 

No dia 28 de Junho, na Capela do Casal do Guer-
ra, há missa de Festa do Sagrado Coração de 
Jesus, às 19.30h. 
No dia 30 (domingo) haverá um almoço da Fes-
ta, no Clube da Cabecinha, cuja receita rever-
terá para a Capela. 

 

Nos 3 dias antes (25, 26 e 27 de Junho) há um tríduo de 
preparação com a oração do terço  às 20.30h. 

5º ANO DE CATEQUESE  
 
No dia 15 de Junho, as crianças 
do 5º ano de catequese, têm 
um encontro no Centro Comu-
nitário, às 14.30h.  


