JULHO

INFORMAÇÕES

Domingo - 14 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial— Encerramento do Renovamento
Carismático
XV Domingo 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
3ª feira - 16
Aniversário Natalício do Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente
19.00h Não há missa ferial às 19.00h
4ª feira - 17
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 18
São Bartolomeu dos Mártires
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Sábado - 20
11.00h Celebração de Bodas de Ouro na Igreja Paroquial
11.00h Celebração de Bodas de Ouro na Igreja da Azambujeira
12.00h Baptismo
18.00h Missa de Festa na Igreja dos Freires
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 21 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XVI Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
T. Comum 15.00h 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:
26 de Julho: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.15h
28 de Julho a 2 de Agosto—Escuteiros : ACANU
11 de Agosto: Missa de Festa da Fonte Mariana às 16.00h

ATENÇÃO—Missa ferial
Devido a trabalhos de limpeza na igreja paroquial, durante a próxima semana, de
3ª a 6ª feira, o Terço e a Missa serão na Capela de São Paulo, no Centro Comunitário. A entrada será pela porta lateral.
Zonas Pastorais da paróquia:
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

Paróquia
da Benedita
XV Domingo do Tempo Comum - Ano C

Portugal tem um novo Santo
O Papa promulgou no passado dia 6 de
Julho, o decreto relativo à canonização de
D. Frei Bartolomeu dos Mártires (15141590), arcebispo de Braga (arquidiocese
que incluía na altura os territórios das dioceses de Braga, Viana do Castelo, de Bragança-Miranda e de Vila Real).
O bispo português já havia sido declarado
venerável a 23 de Março de 1845, pelo
Papa Gregório XVI, e beatificado a 4
de Novembro de 2001, pelo Papa João
Paulo II.
Durante a audiência o Papa
“aprovou os votos favoráveis dos membros da congregação e estendeu o culto
litúrgico em honra ao Beato
Bartolomeu dos Mártires à
Igreja Universal, inscrevendo-o no livro dos santos por
canonização equipolente”.
A ‘canonização equipolente’,
é um processo através do qual o Papa vincula a Igreja como um todo, para que observe a veneração de um Servo de Deus ainda
não canonizado, pela inserção de sua festividade no calendário litúrgico da Igreja universal, com Missa e Ofício Divino.
A sua memória litúrgica irá celebrar-se no
próximo dia 18 de Julho.
Segundo a Agência ECCLESIA, na sequência
da decisão do Papa, não haverá uma cerimónia de canonização, mas a leitura do
Decreto que inscreve Frei Bartolomeu dos
Mártires no Livro dos Santos e que deverá
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ter lugar na Arquidiocese de Braga, no dia
10 de Novembro, data em que começa a
Semana dos Seminários.

Quem foi:
Frei Bartolomeu dos Mártires, de seu nome
Bartolomeu Fernandes, nasceu em Lisboa a
3 de Maio de 1514, e é recordado como um
modelo de benevolência e uma figura
ímpar na dedicação à Igreja Católica.
O bispo português, afirmou-se como uma
das vozes de referência no Concílio de
Trento (1543 – 1563), um momento decisivo na história da Igreja
Católica na altura confrontada com a Reforma Protestante; destacou-se também
pela sua missão pastoral à
frente das comunidades
católicas do Minho e de
Trás-os-Montes, com especial relevo para o seu gosto
pelas visitas pastorais às
populações, a que dedicava
grande parte do seu tempo.
Ao longo do seu percurso, D. Frei Bartolomeu dos Martires ficou também célebre
pela sua preocupação com a estruturação
da Igreja Católica local, do clero às comunidades católicas, e pelo seu empenho nas
causas sociais, de modo particular junto
dos mais pobres e doentes. Depois de
resignar em 1582, por motivos de idade,
Frei Bartolomeu dos Mártires viria a falecer em 1590, no Convento de Santa Cruz,
em Viana do Castelo.
(adaptado da agência Ecclesia)
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Reações ao Novo Santo
- A Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) destaca-o como um “grande modelo
para a renovação da Igreja”.
Numa nota pastoral publicada a 1 de maio
de 2014 por ocasião dos 500 anos do seu
nascimento, recordam-no como “tendo
vivido em tempos de uma enorme crise
epocal, dentro e fora da Igreja, pode e deve
ser visto como testemunha para se acreditar que a evangelização e as reformas na
Igreja não só são necessárias como possíveis. A sua vida e obra transpiram aquele
dinamismo missionário sem fronteiras, e o
novo santo português integrava o grupo de
pessoas que, pelos princípios e valores que
pautaram as suas vidas, são permanentes
modelos de referência de todos os tempos”. A CEP retoma a referida nota pastoral como algo que “vale a pena reler pois
remete para a vida e o vasto trabalho pastoral de Bartolomeu dos Mártires e para os
seus preciosos escritos que, pela permanente atualidade, contribuem para a renovação da pastoral evangelizadora da Igreja
hoje”, referem ainda os bispos portugueses.
- D. Jorge Ortiga, destaca D. Frei Bartolomeu dos Mártires como alguém que como
santo irá continuar a apelar “a uma vida de
coerência evangélica”. Um aspeto que o
atual arcebispo bracarense considera fundamental num tempo em que a Igreja Católica enfrenta vários desafios e carece de
uma nova “reforma”.
“A crise entrou na Igreja. Bartolomeu dos
Mártires viveu um período idêntico e soube, como poucos, ler e ouvir os sinais dos
tempos, empenhando-se na procura de
respostas adequadas. O seu compromisso
com a mudança na Igreja não foi teórico
nem retórico. Deu exemplo e exigiu, no
seu ministério apostólico, um novo estilo
de ser Igreja e um novo modo de encarar o
quotidiano cristão. Foi um autêntico reformador. Creio que, nele, encontraremos a

confirmação de que a renovação da Igreja
não só apenas necessária mas possível e
urgente. Quando o Papa declara a santidade do Beato Bartolomeu dos Mártires está
a dizer a toda a Igreja, e de um modo particular aos cristãos das dioceses que ele
serviu, que não só não devemos ter medo
da santidade como devemos assumir um
compromisso, pessoal e comunitário, de
santidade. Coloquemos a vida e a obra do
nosso novo santo no coração das nossas
vidas, das comunidades paroquiais, das
dioceses que serviu e de todo o país”, refere D. Jorge Ortiga, na conclusão da sua
carta pastoral.
- O bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto
Oliveira, salienta uma ocasião de “graça”
que deve também motivar uma maior
“responsabilidade” da parte das comunidades católicas da região e de todo o país, no
sentido de “se sentirem motivadas a seguir
o seu exemplo a a se deixarem inspirar pela
sua intercessão. Os santos inspiram-nos
sempre a seguir os caminhos de Deus.
- O bispo de Bragança-Miranda sublinha
que D. Frei Bartolomeu dos Mártires
“encarnou o perfil de bispo ideal que ele
próprio defendeu quando participou no
Concílio de Trento e quando escreveu entre
tantas obras um livro intitulado Estímulo
dos Pastores”.
Uma obra que se tornou uma peça de
“referência” para a ação pastoral da Igreja
Católica, e que continha um ideal de pastor
que ele cumpriu à risca na sua vida. É um
programa que abre à coragem da esperança e sublinha no coração do bispo: a caridade, a sabedora, a retidão e a justiça.” D. José
Cordeiro perspetiva o culto ao antigo bispo
como algo que irá ajudar bastante à vivência espiritual das gentes da região transmontana. Será “como uma luz que arde do
Evangelho para os pastores e todo o povo
de Deus, especialmente para o primado da
Palavra de Deus, a oração, e a misericórdia
com os mais pobres”, considerou.

Liturgia do próximo Domingo:
* Gn 18,1-10a

* Sl 14

Domingo XVI do T. Comum - 21 Julho

* Col 1, 24-28

* Lc 10, 38-42

A primeira leitura e o Evangelho estão relacionados entre si pelo
tema da hospitalidade. A hospitalidade pronta e gratuita é um pouco o
símbolo de todas as formas de serviço aos irmãos.
O desvelo e a generosidade manifestados por Abraão para com os
três viajantes são disso um exemplo.
O episódio de Marta e Maria sublinha, ao contrário, que todos os
serviços, mesmo os prestados a Cristo, não podem estar desligados da
escuta da Palavra.
F. Armellini
Refrães do XV Domingo do Tempo Comum – 14 de Julho
Entrada Eu venho, Senhor, à vossa presença: ficarei saciado ao contemplar a vossa

glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória.
Salmo Procurai, pobres o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor.
Apres. dons A Palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a

tua salvação.
Comunhão Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se guar-

dardes a minha palavra ficareis em Mim e Eu em vós
Pós-Comunhão Onde há caridade verdadeira , aí habita Deus.
Final Cantai comigo, povos da terra e anjos do Céu: glória ao Senhor, aleluia. Gló-

ria ao Senhor, aleluia.

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

Aviso:
O ensaio de cânticos
passou a ser quinzenal.

Como as informações do mês de Agosto deverão 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.

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.

