
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:   

JULHO           INFORMAÇÕES  

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   
2ª feira - 8 21.00h    Reunião do grupo da LIAM  
3ª feira - 9 11.00h    Baptismo 
5ª feira - 11 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 12 21.15h    Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
Sábado - 13 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 14 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
XV Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial— Encerramento do Renovamento 

Carismático 
 12.30h    Baptismos 

 T. Comum 12.30h    Zona 2:  Almoço, venda de fritos e café d'avó , na Casa de Santo 
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: 
20 de Julho:  Zona 7 - Missa de Festa anual da zona às 18.00h 
28 de Julho a 2 de Agosto—Escuteiros : ACANU 

ATENÇÃO—Missa ferial  
 

Devido a trabalhos de limpeza na igreja paroquial, durante as próximas duas 
semanas, de 3ª a 6ª feira, o Terço e a Missa serão na Capela de São Paulo, no Cen-
tro Comunitário.  
A entrada será pela porta lateral. 
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JMJ 2022: Papa anuncia tema para  
Jornada de Lisboa 

«Maria levantou-se e partiu apressadamente» é o mote para a pri-
meira edição em Portugal do maior encontro católico de jovens 
   O Papa Francisco anunciou os temas escolhidos para o itinerá-
rio de três anos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), que 
culmina com a celebração internacional do evento, a decorrer em 
Lisboa no verão de 2022. 
“A próxima edição internacional da JMJ será em Lisboa, em 2022. 

Para esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens escolhi como tema ‘Maria 
levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)”, disse o pontífice, no Vaticano. 
   Francisco falava aos jovens participantes no XI Fórum Internacional da Juventude dedi-
cado ao Sínodo e à Exortação Apostólica ‘Cristo Vive’, uma iniciativa promovida pela San-
ta Sé. No seu discurso, o Papa manifestou a intenção de que estes temas promovam uma 
“harmonia” entre o itinerário para a JMJ 2022 e o caminho da Igreja Católica após o Síno-
do dedicado às novas gerações (outubro de 2018). 
   Desejo que haja uma grande sintonia entre o itinerário para a JMJ de Lisboa e o 
caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus, que impele a levantar e seguir os 
caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, e junto com ela, sejam portado-
res da sua alegria e do seu amor, todos os dias”, referiu. 
   A edição portuguesa tem como tema uma passagem do Evangelho de São Lucas (Lc 1, 
39) relativa à visita da Virgem Maria à sua prima, Santa Isabel, mãe de São João Batista.  
   Em 2020, a celebração da JMJ acontece a nível diocesano, nas várias comunidades católi-
cas, no Domingo de Roamos (5 de abril) e o tema escolhido pelo Papa Francisco é ‘Jovem, 
eu te digo, levanta-te!’ (Lc 7, 14), uma afirmação de Jesus Cristo que surge no contexto de 
um relato de ressurreição do filho único de uma mulher viúva – uma situação de particu-
lar fragilidade no contexto do mundo judaico de então. 
   Para 2021, com celebração igualmente a nível diocesano (28 de março), a proposta é a 
passagem do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos relativa à conversão de São Paulo: 
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (At 26, 16).  O Papa disse aos 
jovens que se reuniram no Vaticano, que são o “hoje de Deus, o hoje da Igreja. A Igreja tem 
necessidade de vocês para ser plenamente ela própria. Como Igreja, são o Corpo do 
Senhor Ressuscitado, presente no mundo. Peço que se lembrem sempre que são membros 
de um único corpo, estão ligados uns aos outros e não sobrevivem sozinhos”, assinalou. 
   Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano) no Domingo de Ramos, alter-
nando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade. 
As edições internacionais destas jornadas promovidas pela Igreja Católica são um aconte-
cimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, 
durante cerca de uma semana.                                     Cidade do Vaticano, 22 jun 2019 (Ecclesia)  



Zona 2 - Almoço de angariação de fundos para a 
Capela -  dia 14 de Julho  

 

   No domingo dia 14  haverá mais um almoço na zona 2, para 
angariação de fundo para as obras da Capela.  

  A ementa é :  Sopa de feijão verde; Bacalhau à 
Brás; Carne de porco à alentejana; Frango assado 
e sobremesas diversas. 

  Toda a paróquia está convidada. 

Liturgia do próximo Domingo:  XV Domingo do Tempo Comum  - 14 de Julho 
 

    * Dt 30, 10-14          * Sl 68           * Col 1, 15-20          * Lc 10, 25-37 
 

    A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a 
vida eterna. É no amor a Deus e aos outros – dizem os textos que nos 
são propostos – que encontramos a vida em plenitude. 
    O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de 
determinados ritos, mas no amor (a Deus e aos irmãos). Como exemplo, 
apresenta-se a figura de um samaritano – um herege, um infiel, segundo 
os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para estender a 
mão a um irmão caído na berma da estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz 
Jesus a cada um dos que o querem seguir no caminho da vida plena. 
    A primeira leitura reflecte, sobretudo, sobre a questão do amor a Deus. Convida os 
crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e a amá-lo de todo o coração. Como? Escutan-
do a sua voz no íntimo do coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. 
   Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência 
fundamental, como o centro à volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente.     
O texto foge, um tanto, à temática geral das outras duas leituras; no entanto, a catequese 
sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que Ele nos diz no 
Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-
l’O atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa 
caminhada.                                                                                                                            Dehonianos    

Refrães do XIV Domingo do Tempo Comum – 7 de Julho 

Entrada Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do Templo do Senhor.  

Salmo A terra inteira aclame o Senhor. 

Apres. 
dons 

A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários 
para a vossa messe. 

Comunhão Não fostes vós que Me escolheste, diz o Senhor. Fui Eu que vos escolhi e vos 
destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça.  

Pós-
Comunhão 

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! 

Final Diz o Senhor: “Ide e ensinai todos os povos; baptizai-os e ensinai-os a cum-
prir tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei. 

 

 

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.  

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 

Avaliação do ano e Conselho  
Pastoral 

 

O secretariado permanente pede aos 
responsáveis de zona, movimentos e 
grupos que entreguem a avaliação do 
ano, por email ou no cartório o mais 
rapidamente possível. 
 

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

Aviso: 
O ensaio de 

cânticos passou 
a ser quinzenal. 

Partilha e Voz da Verdade 
 

No mês de Agosto não haverá publi-
cações da folha Partilha Pastoral e do 
jornal Voz da Verdade. 
 

Como as informações do mês de Agosto deve-
rão sair na folha de 28 de Julho, pedimos que 
entreguem no cartório ou envie para o mail: 
secretaria.p.benedita@gmail.com todas as 
informações para publicar, até ao dia 24 de 
Julho. 

 

Pintura dos muros da igreja 
 

Alguns jovens da nossa paróquia, irão, na 2ª, 3ª e 4ª feira, pintar os 
muros da Igreja, terminando um trabalho que foi iniciado pelos jovens 
da “Missão País”. 
 

Quem se quiser juntar, pode aparecer na Igreja às 9.00h. 
Também podem ajudar nesta missão facultando material de pintura, 
ou dando alimentos para as refeições ( que serão  preparadas no Cen-
tro Comunitário). 


