
SETEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo  - 22  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 10.00h    Inscrições para o primeiro ano de catequese até às 11.15h 

Domingo XXV 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
do T.  Comum 12.30h    Baptismo 

 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

3ª feira - 24 21.15h    Reunião com o Secretariado da Catequese 
4ª feira - 25 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 26 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 27     Dia Mundial do Turismo 
 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial  
 21.15h    Reunião Geral de Catequistas  
 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 28     Aniversário de Ordenação do Padre Paulo Franco 
 11.00h    Baptismos    
  19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo  - 29  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo XXVI 12.30h    Baptismo 
do T.  Comum 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó 

 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: 
EM AGENDA: 
4 de Outubro: Reunião de pais da adolescência (do 7º ao 10º anos) 
11 de Outubro:  Bênção do ano escolar  às 17.30h na Igreja Paroquial 
11 de Outubro:  Reunião de pais da infância (do 1º ao 6º anos) 
13 de Outubro:  Inicio da catequese de adolescência, às 10.00h no Centro Comunitário 

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 

CATEQUESE—informações 
Reunião de pais às 21.15h:  
Do 7º ao 10º anos: 4 de Outubro, reunião de pais da adolescência 
Do 1º ao 6º anos: 11 de Outubro, reunião de pais da infância  
 

Reunião geral de catequistas:   
27 de Setembro às 21.15h 

Paróquia 
da Benedita 

XXV Domingo do Tempo Comum - Ano C 

Nº 796 
 22 de Setembro 

de 2019 

 

CARTA DE D. MANUEL CLEMENTE, NO INICIO DO 
ANO PASTORAL 2019-2020 

 

(Ao longo das próximas folhas iremos transcrever a carta 
do nosso Cardeal Patriarca, para que possa ser meditada 
e interiorizada) 

   “Caríssimos diocesanos 

   Como tem acontecido, volto a escrever-vos no começo do 
novo ano pastoral. Creio que ajudará a precisar o que fare-
mos em conjunto, além das múltiplas iniciativas pessoais e 
comunitárias. 

   1. - Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias! 
   Entramos na última etapa da receção sistemática da Constituição Sinodal de Lisboa. 
Mantendo o objetivo de “fazer da Igreja uma rede de relações fraternas” (CSL, 60), para 
reforçar todos os dinamismos e instâncias de participação e corresponsabilidade ecle-
sial, insistimos agora em “sair com Cristo ao encontro de todas as periferias” - onde, 
aliás, Ele nos espera (cf. CSL, 53)! 
   Para não dispersar, retomo o que vos escrevi em julho na apresentação do Programa 
e Calendário Diocesano 2019/2020: A insistência na ação caritativa há de levar-nos a 
trabalhar mais e melhor em conjunto para servir quem precisa. Detetar em cada meio 
aqueles que, estando mais periféricos, mais precisam de ser centralizados na nossa 
atenção e cuidado é o que procuraremos fazer, atendendo à especificidade sociocultu-
ral de cada lugar.   
   O Departamento da Pastoral Sociocaritativa elaborou uma “proposta de objetivos” de 
que sublinho três momentos: O Dia da Solicitude (18 de outubro), o Congresso da Pas-
toral Social (15-16 de maio) e a Semana Vicarial da Caridade, na data a escolher por 
cada Vigararia. Sobre cada um deles, o Departamento dará indicações e estará disponí-
vel. O Dia da Solicitude, em outubro, será um momento de partilha das ações programa-
das por cada comunidade e instituição sociocaritativa em ordem ao cumprimento des-
te programa. O Congresso da Pastoral Social, em maio, será o momento de avaliar o que 
se conseguiu realizar e apurar critérios para o fazer, porventura, melhor no futu-
ro. A Semana Vicarial da Caridade é da organização de cada Vigararia. Trata-se de jun-
tar na ocasião mais propícia as diferentes instituições e iniciativas sociocaritativas da 
Vigararia numa ação comum em que todos cooperem; dedicar nessa mesma semana 
algum tempo para a formação dos agentes pastorais desta área; proporcionar-lhes 
também um tempo de recoleção espiritual motivadora.                             virar se faz favor                 



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 
proposta de um desafio  concreto para colocar em prática.  

continuação 
   Ao mesmo tempo, avançaremos para o grande horizonte que o Papa Francisco nos 
abriu: a Jornada Mundial da Juventude. O reforço sociocaritativo que entretanto fizer-
mos será a sua melhor garantia! Tanto mais quanto o tema indicado pelo Papa Francis-
co para a JMJ 2022 se refere precisamente à Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, 
isto é, à evangelização caritativa: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 
39). Entretanto, no próximo Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, receberei, em 
Roma, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (Cruz e Ícone de Nossa Senhora) 
que peregrinarão depois pelas Dioceses, preparando-nos também assim para o grande 
acontecimento. 
   Relembro ainda que no Domingo 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, culminare-
mos, em Fátima, o Ano Missionário, que certamente aumentou em muitas comunidades 
esta dimensão essencial do Evangelho, recebido para partilhar com todos e em toda a 
parte. Na mesma celebração, às 11 da manhã, também agradeceremos a Deus os 175 
anos do Apostolado da Oração – Rede Mundial da Oração do Papa, que tanto tem con-
tribuído para alimentar e irradiar a nossa vida em Cristo. Espero encontrar-vos lá em 
bom número!                                                                                                  (continua na próxima folha) 

Encerramento do Ano Missionário—dia 20 de Outubro em Fátima 
 

O encerramento do Ano Missionário, vai acontecer a nível nacional, 
em Fátima, no dia 20 de Outubro.  
A paróquia irá organizar autocarro e as inscrições já estão abertas 
no cartório.  
Daremos mais informações sobre horários e preços,  nas próximas 
folhas. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXVI do T. Comum - 29 Setembro 
  

       * Am 6,1a.4-7      * Sl 145         * 1 Tim 6,11-16     * Lc 16,19-31 
 

Segundo a mentalidade do povo de Israel, os ricos eram con-
siderados benditos por Deus. A primeira leitura, no entanto, 
ataca duramente estas pessoas, porque, aproveitando-se da sua 
posição social, levavam uma vida ociosa e dominada pelos pra-
zeres. Os homens põem-se de boa vontade da parte dos ricos. 

O Evangelho de hoje diz-nos que Deus, ao contrário, está do 
lado dos pobres e dos últimos. Ele trata por amigos aqueles 
que, aos olhos do mundo, são insignificantes, desprezados e 
esquecidos. E exige que lhes seja feita justiça já neste mundo. A segunda leitura rela-
ciona-se perfeitamente com este tema, porque denuncia a cobiça da riqueza como cau-
sa de todos os males. 

Refrães do XXV Domingo do Tempo Comum – 21 de Setembro 

Entrada Conduzi-me, Senhor, pelos Vossos caminhos; ensinai-me a cumprir os 
mandamentos de vida eterna; conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. 

Salmo Louvai o Senhor, que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. 

Apres. dons Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 

Comunhão Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e 
hoje e por toda a eternidade. 

Pós-
Comunhão 

Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. 

Final Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a 
Deus com brados de alegria. 

F. Armellini 

 

Ano Pastoral 2019/2020 - Conselho Pastoral Paroquial 
 

 

   No dia 18 de Outubro teremos a reunião do Conselho Pastoral às 21.15 h, no 
Centro Comunitário.   
   Esta reunião destina-se a programar o próximo ano pastoral. 
   Pedimos às Equipas de Zonas, grupos e Movimentos que enviem o seu pro-
grama até ao dia 5 de Outubro para o email da Paróquia, ou secretaria ou para os 
membros do Secretariado. 


