
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:   

AGOSTO / SETEMBRO           INFORMAÇÕES  

6ª feira - 16  21.15h    Encontro com os participantes da Peregrinação à Rússia 
Sábado - 17 10.00h    Baptismos 

 11.30h    Casamento de Catarina e Bruno  
 19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo - 18 09.00h    Missa na igreja paroquial  
XX 11.30h    Missa na igreja paroquial 

do T. Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 20      Feriado Municipal: o Cartório está fechado 
S. Bernardo 21.15h    Confissões para os participantes na Peregrinação à Rússia  
5ª feira - 22      Partida para a Peregrinação à Rússia 
Sábado - 24  15.00h    Baptismo 
 19.30h    Missa na igreja paroquial 
Domingo - 25 09.00h    Missa na igreja paroquial  

XXI 11.30h    Missa na igreja paroquial 
 do Tempo  12.30h    Baptismos 

Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 
4ª feira - 28 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
6ª feira - 30 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 31 12.00h    Casamento de Mónica e Manuel 
 14.00h    Baptismo 
  15.00h    Casamento de Paula e Henrique    
  19.30h    Missa na igreja paroquial 
 Domingo  - 1  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXII 11.30h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 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: 
11 de Agosto: Missa de Festa da Fonte Mariana às 16.00h 
4 de Setembro: Zona 8: Reunião com os cristãos da zona , na Capela às 21.h 

5º feira -  15  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Assunção da  10.00h    Baptismo 

Virgem  11.30h    Missa na igreja paroquial—com celebração de Bodas de Prata 
S. Maria  12.30h    Baptismo 

 18.30h    Missa na igreja paroquial 
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"A necessidade de repousar recorda-nos em cada dia que passa que 
não passamos de seres humanos, que não somos pequenos deuses" 

Dom Nuno Brás, bispo do Funchal, na ilha portuguesa da Madeira, publicou já se vão 
vários anos o seguinte texto a propósito da necessidade humana de fazer pausas para 
descansar – uma necessidade, porém, que não deve servir como justificativa para nos 
esquecermos de Deus. Vale a pena a reflexão por ocasião das férias: 
 

 “A tecnologia, fruto do progresso científico que o mundo ocidental colocou ao nosso dispor, 
dá-nos, não raras vezes, a sensação de que somos omnipotentes, invencíveis e dominadores 
de tudo. Projetamos a nossa vida e queremos a todo o custo que tudo se cumpra de acordo 
com as nossas previsões. E que os outros sigam a nossa norma – que tenham os mesmos gos-
tos, que sejam do mesmo clube desportivo, que estejam ao nosso dispor quando deles preci-
samos. 

Mas essa ilusão de omnipotência de que tanto gostamos tem diariamente vários sinais de 
que não passa de uma simples ilusão por cada um construída. 

Um desses sinais é a necessidade de repouso diário. Não existe ninguém que não tenha que 
descansar, que dormir. Podemos, na força da vida, “fazer uma direta”, como gostam de dizer 
os estudantes em tempos de exames, passando uma noite sem dormir e continuar, dia adian-
te, no trabalho que temos pela frente. Mas logo depois o sono tem que ser minimamente 
compensado. Nessas horas em que dormimos ficamos vulneráveis, sem consciência, à mercê 
do mundo exterior. 

A necessidade de repousar recorda-nos em cada dia que passa que não passamos de seres 
humanos, que não somos pequenos deuses. 

E isso mesmo nos deveriam recordar também as férias – ou, pelo menos, aquele período do 
ano em que aligeiramos as nossas tarefas do quotidiano e procuramos fazer aquilo de que 
mais gostamos, sem horários rígidos para cumprir. 

Muitas vezes, com as férias vem, ao contrário, o esquecimento de Deus. Com a desculpa de 
que não conhecemos os horários das Missas, salta a Eucaristia dominical; e esquecemos o 
tempo de oração; e esquecemos que somos cristãos, “discípulos missionários”. 

Graças a Deus, Ele não vai de férias. Continua a querer-nos, a amar-nos, a procurar um 
momento de encontro connosco.”     

Dom Nuno Brás, em Voz da Verdade, 26/07/2015 



Liturgia do próximo Domingo:  Domingo XVII do T. Comum - 28 Julho 
     

  * Gn 18, 20-32        * Sl 137        * Col 2, 12-14        * Lc 11, 1-13 
 

   O tema fundamental que a liturgia nos convida a reflectir, neste 
domingo, é o tema da oração. Ao colocar diante dos nossos olhos 
os exemplos de Abraão e de Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos 
a importância da oração e ensina-nos a atitude que os crentes 
devem assumir no seu diálogo com Deus. 
   A primeira leitura sugere que a verdadeira oração é um diálo-
go “face a face”, no qual o homem – com humildade, reverência, 
respeito, mas também com ousadia e confiança – apresenta a 
Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus anseios e ten-
ta perceber os projectos de Deus para o mundo e para os homens. 
   O Evangelho senta-nos no banco da “escola de oração” de Jesus. 
Ensina que a oração do crente deve ser um diálogo confiante de 
uma criança com o seu “papá”. Com Jesus, o crente é convidado a descobrir em Deus “o 
Pai” e a dialogar frequentemente com Ele acerca desse mundo novo que o Pai/Deus quer 
oferecer aos homens. 
   A segunda leitura, sem aludir directamente ao tema da oração, convida a fazer de Cris-
to a referência fundamental (neste contexto de reflexão sobre a oração, podemos dizer 
que Cristo tem de ser a referência e o modelo do crente que reza: quer na frequência com 
que se dirige ao Pai, quer na forma como dialoga com o Pai).                                                                                    Dehonianos 

Refrães do XVI Domingo do Tempo Comum – 21 de Julho 

Entrada Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. 

Salmo Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. 

Apres. dons Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor: se alguém ouvir a minha voz e 

Comunhão Tu és o Pão que dá vigor; Tu és a vida, a paz, o amor. 

Pós-Comunhão Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao Vosso nome, ó Altissi-

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

 

 
 
 
 

Aviso: 
O ensaio de cânticos 

passou a ser quinzenal. 

Partilha e Voz da Verdade 
 

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

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 infor-
mações para publicar, até ao dia 24 de Julho. 

JULHO           INFORMAÇÕES  

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   

6ª feira - 26     Dia dos avós 

 21.00h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos   
Sábado - 27 12.00h    Casamento de Inês e Nuno 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 28     Escuteiros: ACANUC  de 28 de Julho a 2 de Agosto 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
XVII Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 12.30h    Baptismo 
 T. Comum 15.00h    Venda de fritos e café d'avó , na Casa de Santo Amaro 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial   
4ª feira -  31 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos (para duas semanas) 

 

 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado -Cáritas Paroquial de Benedita 

 12.30h    Zona 7: Almoço no recinto da Festa dos Freires 

AGOSTO 

Sábado - 3 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 4 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
XVIII Domingo  12.00h    Celebração de Bodas de Prata na Capela do Casal do Guerra    
Tempo Comum 12.30h    Baptismo 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Sábado - 10 10.30h    Celebração de Bodas de  Ouro 
 12.00h    Casamento de Martina e Rafael 
 16.30h    Baptismo 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 11 09.00h    Colheita de Sangue no Centro Comunitário 
XIX Domingo  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Tempo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Comum 16.00h    Missa de Festa na Associação  “Amigos Fonte Mariana”   

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
3ª feira -  13 17.00h    Celebração de Bodas de Prata 
4ª feira -  14 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos (para duas semanas) 

ZONA 7 - Almoço de festa neste domingo dia 21 
 

Neste domingo dia 21, no recinto da Festa dos Freires haverá um almoço 
com  a seguinte ementa:  Canja, Caldeirada de cabrito, Carne assada com 
arroz e salada , Filetes com arroz e salada e sobremesas. 
Toda a paróquia está convidada. 


