
JUNHO           INFORMAÇÕES  

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  
3ª feira - 18 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
4ª feira - 19 19.30h    Missa vespertina da Solenidade do Sss Corpo e Sangue de Cristo 
5ª feira - 20     Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
 10.30h    Missa na Igreja Paroquial  - Festa da Primeira Comunhão seguida 

de procissão 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 21.00h    Confissões para os Crismandos e padrinhos  
6ª feira - 21 21.15h    Ensaio para o Sacramento do Crisma  
Sábado - 22 10.00h    Acólitos 
 11.30h    Baptismos 
 13.30h    Casamento de Francisca e Pedro 
 16.00h    Missa na Igreja Paroquial: Celebração do Sacramento do Crisma  
Domingo - 23 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
XII Domingo  12.30h    Baptismos 
 T. Comum 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro 

 15.00h    Missa na Igreja Paroquia: Missa dos doentes—Celebração da San-
ta Unção com a participação das crianças do 3º ano 

* 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: 
25 de Junho:  Reunião geral de catequistas às 21.15h para avaliação do ano 
29 de Junho : Ordenações nos Jerónimos  às  11.00h  
 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA                 Tel. do Cartório: 262929113       

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

Missa dos doentes - Celebração da Santa Unção 
 

Dia 23 de Junho temos a Missa dedicada aos mais idosos e doentes com 
o sacramento da Santa Unção às 15h  na Igreja Paroquial. 
Esta celebração terá a participação especial do 3º ano da catequese. 
 

Pede-se a quem deseja receber o sacramento, que faça chegar a 
inscrição ao Cartório. Na medida do possível deverá também confessar-se nos dias anterio-
res. Podem receber a Santa Unção as pessoas com doença grave que ainda não tenham rece-
bido por essa doença e os idosos com mais de 70 anos que nunca tenham recebido. 

Paróquia 
da Benedita 

Domingo da Santíssima Trindade - Ano C 
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A Santa Sé publicou um novo documento : 
“Homem e mulher os criou” sobre a ideolo-
gia do género, contestando quem pretende 
eliminar a diferença homem-mulher. 
“A formação da identidade baseia-se na alte-
ridade; na família, a relação perante a mãe e 
o pai facilita à criança a elaboração da sua 
própria identidade-diferença sexual. O géne-
ro ‘neutro’ ou ‘terceiro género’, pelo contrá-
rio, surge como uma construção fictícia”, 
refere o cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito 
da Congregação para a Educação Católica, 
organismo responsável pela publicação. 
O ‘ministro da Educação’ do Vaticano assina-
la, que “teorias do gender, particularmente 
as mais radicais, distanciam-se dos dados 
naturais chegando a uma opção total pela 
decisão do sujeito emotivo. Pretende-se eli-
minar a diferença sexual, tornando-a irrele-
vante para o desenvolvimento da pessoa”, 
acusa. 
“Não podemos faltar à nossa identidade 
aderindo a um pensamento único que 
gostaria de eliminar a diferença sexual, 
reduzindo-a um mero dado ligado às cir-
cunstâncias culturais e sociais. Devemos 
evitar os dois extremismos: o do pensa-
mento único e da ideologia que se conduz 
por slogans; e o de quem pensa que ape-
nas quem partilha a fé católica deveria 
frequentar as nossas escolas”. 
O texto da Santa Sé, conhecido esta segunda-

feira, sublinha o dado biológico da diferen-
ça sexual entre homem e mulher, desafian-
do os educadores ao diálogo. “Há muita 
confusão e nas escolas corre-se o risco de 
impor um pensamento único como científi-
co. Respeitamos todos, mas pedimos para 

ser respeitados”. Comenta o cardeal , que 
admite que houve desenvolvimentos posi-
tivos, nas reflexões sobre o género, como 
uma maior consciência da igual dignidade 
entre homem e mulher e a educação das 
crianças e dos jovens para respeitar todas 
as pessoas, contra qualquer forma de bull-
ying e de discriminação, além do aprofun-
damento do valor da feminilidade. 

   O texto está dividido em três partes, come-
çando pelos pontos de encontro e as críticas 
na questão do género, elogiando a apreciá-
vel exigência de lutar contra qualquer 
expressão de injusta discriminação. 

   A segunda parte é uma reflexão crítica 
sobre os aspetos que levam a propor, a 
nível antropológico, uma identidade pessoal 
e uma intimidade afetiva radicalmente des-
vinculada da diferença biológica entre mas-
culino e feminino. 

   O documento do Vaticano conclui com pro-
posta de discernimento sobre “ verdade da 
pessoa e sobre o significado da sexualidade 
humana, algo que cada pessoa deve respei-
tar e não pode manipular como lhe apetece. 

  O processo de identificação é dificultado 
pela construção fictícia de um ‘género 
neutro’ ou ‘terceiro género’. Desta forma, 
é toldada a noção de sexualidade como 
uma qualificação estruturante da identi-
dade masculina e feminina. A tentativa 
de superar a diferença constitutiva do 
masculino e do feminino, como acontece 
na intersexualidade ou no transgénero, 
leva a uma ambiguidade masculino e 
feminino que, contraditoriamente, pres-
supõe a diferença sexual que se pretende 
negar ou superar.                  (virar a pagina) 

Documento do Vaticano sobre “gender”: sim ao diálogo sobre 
estudos, não à ideologia 



 
Liturgia para : Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo - 20 Junho 
  

            * Gén. 14,18-20         * Sl 109,1-4       * 1 Cor. 11,23-26       * Lc. 9, 11b-17 
 
Liturgia do próximo Domingo:     XII Domingo do Tempo Comum  - 23 de Junho 
    

        * Zac 12,10-11;13,1        * Salmo 62 (63)      * Gal 3, 26-29      *  Lc 9,18-24  

Refrães da Solenidade da Santíssima Trindade – 16 de Junho 

Entrada Guardai-nos unidos, Trindade Santíssima, Guardai-nos em Vosso amor, Pai, 
Filho, Espírito Santo  

Salmo Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus! 

Apres. dons Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito, 
glória ao Espírito que nos santifica. 

Comunhão Pai, Filho, Espírito Santo: Ó Santíssima Trindade! Ó Amor que nos sacia com 
a fome da verdade! 

Pós-
Comunhão 

Glória a Ti Jesus Cristo e ao Pai omnipotente e ao Espirito Divino agora e 
para sempre. E ao Espirito Divino agora e para sempre. 

Final Ao Senhor do universo toda a honra e louvor! Glória ao Pai, glória ao Filho, 
glória ao Espírito de amor!  

(Continuação) 
Essa oscilação entre masculino e femini-
no, torna-se, no final, apenas uma exposi-
ção ‘provocadora’ contra os chamados 
‘esquemas tradicionais’, que não leva em 
conta o sofrimento daqueles que vivem 
em condição indeterminada’. 
‘Homem e mulher os criou’, n.º 25 
 

O texto é agora confiado pela Santa Sé aos 
presidentes das Conferências Episcopais, 
para que possa chegar às comunidades edu-
cativas das escolas católicas e àqueles que, 
animados pela visão cristã da vida, traba-
lham noutras escolas e organizações do 
setor, pais e estudantes. 
Em novembro de 2013, a Conferência Epis-
copal Portuguesa (CEP) publicou uma carta 
pastoral sobre o tema, na qual se sustenta 
que ideologia do género pretende provocar 

uma “revolução antropológica, secundari-
zando a identidade sexual como condição 
natural e biológica. Assim ficaria aberta a 
porta para a legitimação das uniões homos-
sexuais e para o aparecimento de diversas 
alternativas à família de sempre, já não 
constituída por uma mãe, um pai e filhos, 
com raízes na sexualidade, matriz da nossa 
identidade”, alertam os bispos católicos. 

O documento identifica um conjunto de cam-
pos em que esta ideologia tem vindo a pro-
mover o que se denomina por rutura civiliza-
cional, que passa, entre outros, por uma pro-
moção de alternativas à linguagem comum. 

“Em vez de sexo (algo de básico, identificador 
da pessoa) fala se em género (construção 
cultural e psicológica de uma identidade); 
em vez de igualdade entre homem e mulher, 
referem a igualdade de género; a família é 
substituída por famílias”, pode ler-se. 

Cidade do Vaticano, 11 jun 2019 (Ecclesia)   

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 

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. 

   Foi combinado na reunião do Con-
selho Pastoral, fazer-se um tapete de 
flores (no adro da igreja) para a Pro-
cissão no dia da Solenidade do Corpo 
de Deus. 
   Assim, o Secretariado Permanente pede a cola-
boração na recolha de pétalas de flores de jar-
dim para o tapete e de algumas flores/verduras 
do campo para colocar no restante percurso. 
   Pedimos que, pelo menos 2 pessoas de cada 
zona  possam estar no dia 20, às 9 h da manhã 
para executar o tapete e o percurso da procis-
são. 
   Também contamos com o apoio, à tarde pelas  
16 h, para efetuar a limpeza das pétalas no adro. 
    Agradecemos desde já a vossa habitual cola-
boração. 

A procissão do Corpo de Deus irá ter 
o seguinte percurso: 
- Saída da Igreja 
- Rua da Serradinha 
- Rua Joaquim Augusto Carvalho 
- Nacional 8/6  
- Avenida Pe Inácio Antunes 
- Rua da Serradinha 
- Rua Pe Fernando Maurício 
- Praceta do Centro Paroquial 
- Rua Nossa Senhora da Encarnação 
- Rua da Serradinha 
- Entrada na Igreja  
 

Sugere-se que, as ruas por onde pas-
sar a procissão sejam enfeitadas com 
verduras e  flores e as varandas e 
janelas com colchas.  

Dia do Sagrado Coração de Jesus - 
28 de Junho 

A seguir à missa das 8.30h  e até ás 12.30h, 
haverá um tempo de Adoração ao Santíssimo, 
pelos sacerdotes  e vocações. Pede-se a grupos  
que queiram animar para informar no cartó-
rio.  

Festa de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro - Azambujeira -Zona 4  

No dia 29 às 19.30h, haverá missa de Festa  na 
Capela da Azambujeira, seguida de jantar con-
vívio.   

Procissão do Corpo de Deus- 20 de Junho 

FAMILIA ANDALUZ 
 

No próximo dia 30 Domingo, pelas 15h 
30m haverá na casa das irmãs um 
encontro para todos aqueles que dese-
jam conhecer mais Luiza Andaluz e a 
sua espiritualidade, vivida agora 
pelas  Servas de Nossa Senhora de Fáti-
ma 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 . 


