
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:   

JUNHO/ JULHO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 30 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 10.15h    Baptismo 
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial—Festa das Bem-aventuranças 

XIII Domingo  12.30h    Baptismo 
 12.30h    Zona 6: Almoço de Festa no Clube da Cabecinha 
 15.00h    Encontro da Família Andaluz, na casa das Irmãs 

 T. Comum 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro 
 16.00h    Jornada Coral na igreja de Linda-a-Velha—encerramento do ano  
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial   

2ª feira - 1 21.00h    Zona 13: reunião para avaliação do ano na Casa da Criança  
3ª feira - 2 21.15h    Reunião com os leitores e cantores para avaliação do ano pasto-

ral,  no Centro Comunitário 
 21.30h    Reunião com os inscritos na Peregrinação à Rússia 
4ª feira - 3 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 4 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático 
Sábado - 6     Escuteiros: Actividade de encerramento do ano 
 07.30h    Peregrinação dos “Cinco Primeiros Sábados “ a Fátima 
 10.00h    Reunião de Acólitos    
 11.00h    Baptismo  
 12.00h    Casamento de Mariana e Élio 
 18.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros— aniversário do G.D.C.C.. 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 7 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra  ( com o Pe Maximino) 
 10.45h    Oração do terço orientado pelo 10º ano de catequese 

XIV Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial—participação especial da catequese 
 T. Comum 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro 

 16.00h    Encontro Matrimonial – Encerramento do Ano do Encontro Matri-
monial, na Casa Velha de Ourém 

 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: 
12 de Julho: Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
28 de Julho a 2 de Agosto—Escuteiros : ACANU 
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ESTÁGIO DE VERÃO, CAMPANÁRIOS E LUZEIROS 

 
As férias também são um tempo para reflectirmos sobre a nossa 
vida e aprofundarmos a nossa fé.  
Tempo para descobrirmos que caminhos podemos percorrer e que 
caminhos devemos deixar de fazer.  
O desafio é para todos mas particularmente para os adolescentes e 
jovens de hoje. Escolher o caminho a seguir  torna-se por vezes 
difícil mas essencial para construirmos a verdadeira felicidade. 
Todas as pessoas são importantes para o discernimento dessas escolha mas muito parti-
cularmente a família e os catequistas.   
Nestas férias a Pastoral Vocacional propõe encontros vocacionais para rapazes e rapari-
gas. Estes encontros oferecem tempos de encontro e convívio com outros rapazes e rapa-
rigas da mesma idade, no período das férias, para partilhar a vida, os sonhos, o futuro, a 
vocação, a fé, a amizade com Jesus.  
As Inscrições são feitas na página : http://www.vocacoesxpto.net/ 

 
Estágios e Campanários do 
Pré–Seminário (para rapazes) 
 

9º e 11º anos — Campanário de 
Verão—8 a 12 /07  
 

12º ano e universitários—
Semana de Verão –19 a 26 de 
julho  

  
 

 
 
 

 
Luzeiros: de 3 a 7 de Julho, na 
Casa do Oeste, em Ribamar da 
Lourinhã 
 

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 



Liturgia do próximo Domingo: XIV Domingo do Tempo Comum  - 7 de Julho 
 

* Is 66, 10-14c * Sl 65 * Gal 6, 14-18 * Lc 10, 1-12.17-20     

   Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos diversos, 
domina a temática do “envio”: na figura dos 72 discípulos do Evange-
lho, na figura do profeta anónimo que fala aos habitantes de Jerusalém 
do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a gló-
ria da cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus nos 
envia a testemunhar o seu Reino. 
   É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio” aparece mais 
desenvolvida. Os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para con-
tinuar a obra libertadora que Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos 
homens de toda a terra, sem excepção; devem fazê-lo com urgência, com simplicidade e 
com amor. Na acção dos discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre tudo o que 
oprime e escraviza o homem. 
   Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, enviado a proclamar 
o amor de pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre um enviado que, 
em nome de Deus, consola os homens, liberta-os do medo e acena-lhes com a esperança 
do mundo novo que está para chegar. 
   Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve 
percorrer: não o podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemu-
nho da cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua vida 
um dom a todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo tem de testemunhar, com a própria 
vida, o amor radical; é daí que nasce a vida nova do Homem Novo.                       Dehonianos           

Refrães do XIII Domingo do Tempo Comum – 30 de Junho 

Entrada Conduzi-me, Senhor, pelos Vossos caminhos; ensinai-me a cumprir os man-

Salmo O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. 

Apres. dons Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. 

Comunhão Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui Eu que vos escolhi e 

Pós-
Comunhão 

Senhor, Vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida do mundo. 

Final Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a 

FAMILIA ANDALUZ 
 

No próximo dia 30 Domingo, pelas 15h 30m 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.   Para 
mais informações podem contactar as irmãs . 

 

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.  

Sala de Chá – Julho 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:  
 

       7 Julho:         Zona 3          1ª Comunidade Neocatecumenal 
      14 Julho:       Zona 4           Luis Lopes, Helena Milhanas, Olinda e Celeste Grosa 
      21 Julho:       Zona 5           Mª Amália, António da Luz e São Freire, Isabel Vitorino  
      28 Julho:       Zona 6           Rui Gerardo, Trindade Boita e Aida Bogalho  
     
Durante o mês de Agosto, a Sala de Chá está encerrada 

Avaliação do ano e Conselho  
Pastoral 

 

O secretariado permanente pede aos responsáveis de 
zona, movimentos e grupos que entreguem a avalia-
ção do ano, por email ou no cartório até dia 3 de 
Julho . 
 

A reunião do Conselho Pastoral será dia 12 de Julho, 
às 21,15 h, no centro comunitário.  

Peregrinação dos “Cinco 
primeiros sábados”  

6 de Julho 
 

Pede-se às pessoas já inscritas 
nesta peregrinação que passem 
no cartório para confirmar e efe-
tuar o pagamento.  
O último sábado é dia 6 de Julho e 
a saída às 7.30h.   

Tempo de Pausa 
Neste período de férias, porque não aproveitar esta época mais calma, 
sem tantas obrigações ou compromissos, para aprofundar a nossa fé pes-
soal ou familiar? 
No cartório paroquial encontram-se disponíveis livros para crianças, 
jovens, famílias e casais, com histórias da vida de santos, encíclicas e 
exortações papais, esquemas de orações e meditações. 


