
OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 20      Dia  Mundial das Missões 
 08.00h    Saída para o Encerramento do Ano Missionário em Fátima        

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

XXIX 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d’avó 
do T.  Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 21 21.00h    Zona 2: Reunião da equipa de zona na Casa de Santo Amaro 
4ª feira - 23 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 24 19.00h    Missa na Igreja dos Azambujeira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 25     Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral  
 09.30h    Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima até dia 27 
 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos  
Sábado - 26 09.00h    Encontro Diocesano de Acólitos nas Caldas da Rainha 
 12.00h    Baptismo 
 15.00h    Caminhada pela Vida, no Largo de Camões em Lisboa 
 18.00h    Missa na Igreja dos Freires 
 18.00h    Conferência/ debate “S.O.S. Património da região dos Antigos 

Coutos de Cister” 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 21.30h    Conferência com a Aura Miguel, no Centro Comunitário  

Domingo - 27  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 10.30h    Inicio da catequese da adolescência, no C. Comunitário  

Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial , com Jubileu de Ouro  
de João e Albertina 

XXX 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d’avó 
do T.  Comum 18.00h    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: 
10 de Novembro: Encontro Matrimonial: inicio das actividades, no Alqueidão da Serra às 11h 
30 de Novembro: Encontro de formação Say Yes catequistas II, no Centro Comunitário, 
das 10h às 16h  

     Vigília de Promessas de dirigentes do Agrupamento de Alvorninha  

AVISO: Os participantes da 
Peregrina-
ção à Rússia 
já podem 
pedir as 
fotografias 
da viagem 
no cartório. 

Hora de Inverno 

CONFERÊNCIA 
 

O JORNAL ALCOA promove a conferência/ debate “S.O.S. 
Património da região dos Antigos Coutos de Cister”, a 26 
de outubro, sábado, pelas 18h00, no auditório da Caixa de 
Crédito Agrícola de Alco-
baça (7.º piso). 

Paróquia 
da Benedita 

XXIX Domingo do Tempo Comum - Ano C 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA                 Tel. do Cartório: 262929113       
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“CAMINHADA PELA VIDA”  
Caminhar pela Vida, promover a 

Defesa da Vida 
 
Fazemos a Caminhada pela Vida com os 
nossos amigos e família: 
* Por uma sociedade que protege os mais 
fracos e não exclui os doentes. 
* Por uma sociedade que não abandona os 
mais velhos. 
* Por uma sociedade que respeita a dignidade 
da vida desde a concepção até à morte natu-
ral. 
* Por uma sociedade onde o aborto não é 
considerado "um sucesso" pelas autoridades 
da saúde pública. 
* Por uma sociedade onde todas as crianças 
são amadas, os embriões não são destruídos 
e os bebés não são alugados. 

 
 

AURA MIGUEL 
 

No dia 26 de Outubro, teremos na nossa 
Paróquia a presença da jornalista Vatica-
nista Aura Miguel, que nos vem falar sobre 
o tema do Ano Pastoral 2019/2020 : “Sair 
com Cristo ao encontro de todas as perife-
rias” . A conferência será no Centro Comu-
nitário às 21.30h . 
 
 
Aura Miguel 
é jornalista 
da Rádio 
Renascença. 
Ao longo de 
16 anos e de 
quase 50 
viagens, efec-
tuou a cober-
tura jornalís-
tica do ponti-
ficado de 
João Paulo II, 
sendo a única 
portuguesa 
acreditada na 
Sala de 
Imprensa da 
Santa Sé que acompanha regularmente o Papa 
nas suas viagens apostólicas. Aura Miguel tem 
já publicada as obras: O Segredo que Conduz o 
Papa - A Experiência de Fátima no Pontificado de 
João Paulo II (2002),  Porque Viajas Tanto,  e  o 
último “Aura Miguel, Convida.” 

26 de Outubro -  Convidamos 



 

Encontro Diocesano de Acólitos  
 

O Serviço Diocesano 
de Acólitos (SDA) do 
Patriarcado de Lis-
boa, organiza um 
encontro para os 
acólitos de toda a 
diocese, com o tema 
“Palavra, Celebra-
ção, Saída’ , no dia 
26 de outubro,  na 
Paróquia de Caldas 
da Rainha.  

Pede-se aos acólitos que se inscrevam até 
4º feira na sacristia ou no cartório. 

O ponto de encontro é no Centro Comuni-
tário às 9.00h.  

RETIRO PARA ADOLESCENTES 
   

As Servas de Nossa Senhora de Fátima orga-
nizam um retiro de 25 a 27 de Outubro, para 
adolescentes a partir dos 14 anos, na Casa 
Luiza Andaluz em Santarém.  
Para mais informações contactar as Irmãs ou 
a página https://www.servasnsfatima.org  
 
“Desafiados a viver um tempo de missão, 
antes de sermos enviados é preciso contem-
plar Aquele que nos envia, para podermos ir 
em Seu nome e anunciar a Sua mensagem de 
Amor”.  

JORNADAS NACIONAIS DE CATEQUISTAS 
 
De 25 a 27 de outubro em Fátima, para refletir sobre os desa-
fios da catequese, hoje; homenagear a figura de Monsenhor 
Amílcar do Amaral; apresentar os vários projetos inovadores 
em curso no setor da catequese da adolescência. 
Vão estar presentes vários conferencistas como por exemplo: 
Pe. Alexandre Palma,D. António Moiteiro Ramos, Bispo de 
Aveiro, Pe. Paulo Malícia, D. Anacleto Oliveira, Pe. José Henri-
que Pedrosa, Pe. Tiago Neto, Pe. Vasco da Cruz Gonçalves. 
Informações, programa e inscrições na página http://
www.educris.com  
O Secretariado da catequese ou o cartório podem ajudar na 
inscrição. 

 

RETIRO “VINHA DE RAQUEL” 
 

É um retiro espiritual para curar a ferida deixada 
pela escolha do aborto…a fim de recuperar a espe-
rança e redescobrir o sentido da vida.  
Se a sua vida, ou a de alguém que conhece, foi toca-
da pela dor do aborto, não sofra em silêncio! Con-
tacte  917354602 | apoio@vinhaderaquel.org | 
www.vinhaderaquel.org  Próximo retiro de 15 a 17 de Novembro. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXX do T. Comum - 27 de Outubro 
 

    * Sir 35,15b-17.20-22a         * Sl 33      * 2 Tim 4,6-8.16-18     * Lc 18,9-14 
 

   A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem um “fraco” pelos 
humildes e pelos pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no seu 
despojamento, na sua humildade, na sua finitude (e até no seu pecado), 
que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para aco-
lher o dom de Deus. 
   A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que não se deixa 
subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na 
comunidade; em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e escuta as suas súplicas. 
   O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa 
a atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é o resultado 
natural dos seus méritos; e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta 
diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de 
“pobre” que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. 
   Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema geral deste 
domingo; contudo, podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o 
Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que 
justifica e salva todos os homens que a acolhem.                                                    In Dehonianos 

Refrães do XXIX Domingo do Tempo Comum – 20 de Outubro 

Entrada Eu venho Senhor, à vossa presença:  ficarei saciado ao comtemplar a 
Vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a Vossa glória. 

Salmo O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e  a terra, o no auxílio 
vem do Senhor. 

Apres. dons A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela 
é a tua salvação. 

Comunhão Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedi-
do, diz o Senhor . 

Pós-Comunhão As Vossas palavras Senhor , são espirito e vida. 

Final Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Estou sempre convos-
co até ao fim dos tempos, diz o Senhor.   

 

   Novo horário da Missa  
A partir de 27 de Outubro 

 Sábado: 
 Igreja Paroquial: 18.00h 
nas outras igrejas: 16.00 h 
 
Domingo : 9.00h , 11.30h, 18.00h 

Aniv. da Associação de Bombeiros  
Voluntários da Benedita 

O peditório anual para os Bombeiros Voluntários 
irá começar no dia 26 de Outubro. 
As Equipas de Zona da Paróquia 
irão colaborar no peditório, como 
habitualmente, acompanhando os 
bombeiros.  


