
OUTUBRO/ NOVEMBRO           INFORMAÇÕES  

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 

3ª feira - 29 18.30h    Reunião dos catequistas para preparação da Catequese  

4ª feira - 30 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 31 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 1 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial—participação especial dos 2º e 3º anos  
Solenidade de  12.00h    Missa no CRP 
Todos os Santos 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Sábado - 2 09.00h    Missa na Igreja Paroquial—Solenidade dos Fiéis Defuntos 
 16.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra (missa vesperina de domingo) 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial (missa vespertina de domingo) 

Domingo - 3  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 12.30h    Baptismo 

Domingo  12.30h    Almoço Paroquial organizado pelas zonas 4 e 11    
XXXI 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  

 21.00h    Reunião de catequistas dos adolescentes    

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 

Almoço Paroquial —3 de Novembro 
  

   No domingo dia 3 de Novembro teremos 
mais um almoço paroquial organizado pelas 
zonas 4 e 11.    A ementa é: Sopa de legumes, 
carne estufada com arroz e salada, bacalhau á 
Brás, Sobremesas diversas.  
Estes almoços continuam a ser muito impor-
tantes quer pelo convívio que proporcionam quer pela 
ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral. 

   Novo horário da Missa  
A partir de 27 de Outubro 

 Sábado: 
 Igreja Paroquial: 18.00h 
nas outras igrejas: 16.30 h 
 
Domingo : 9.00h, 11.30h, 
18.00h 

Hora de Inverno 
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8 coisas que todo cristão deve saber sobre Halloween 
 

“Como faz o demônio para nos afastar do caminho de Jesus? A tentação começa suavemen-
te, mas cresce. Esta cresce e contagia o outro, é transmitida e tenta ser comunitária. E, final-
mente, para tranquilizar a alma, justifica-se. Cresce, contagia e se justifica”, advertiu o Papa 
Francisco em abril de 2014.  
Próximos à noite de Halloween, celebrada a cada 31 de outubro, compartilhamos 8 coisas 
que todo cristão deve saber sobre esta festa pagã que aos poucos foi difundida no mundo 
inteiro. 
 

1. A origem do nome : A Solenidade de Todos os Santos é comemorada no dia 1 de novem-
bro e é celebrada na Igreja desde as vésperas. Por isso, a noite de 31 de outubro, no inglês 
antigo, era chamada “All hallow’s eve” (véspera de todos os santos). Mais tarde, esta expres-
são virou “Halloween”. 
 

2. As raízes celtas: No século VI a.C., os celtas celebravam o fim de ano com a festa do 
“Samhein” (ou Samon), festividade do sol, iniciada na noite de 31 de outubro e que marcava 
o fim do verão e das colheitas. Eles acreditavam que naquela noite o deus da morte permi-
tia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. Segundo a religião 
celta, as almas de alguns defuntos estavam dentro de animais ferozes e podiam ser liberta-
das com sacrifícios de toda índole aos deuses , inclusive sacrifícios humanos. Uma forma de 
evitar a maldade dos espíritos malignos, fantasmas e outros monstros era disfarçando-se 
para tentar se assemelhar a eles e desta maneira passar despercebidos. 
 

3. Sua mistura com o cristianismo :Quando os povos celtas foram cristianizados, nem 
todos renunciaram os seus costumes pagãos. Do mesmo modo, a coincidência cronológica 
da festa pagã de “Samhein” com a celebração de todos os Santos e a dos defuntos, comemo-
rada no dia seguinte (2 de novembro), fez com que as crenças cristãs fossem misturadas 
com as antigas superstições da morte. 
Através da chegada dos irlandeses aos Estados Unidos, introduziu-se neste país o Hallo-
ween, que chegou a ser parte do folclore popular do país. Logo, incluindo a contribuição 
cultural de outros migrantes, introduziu-se a crença das bruxas, fantasmas, duendes, drácu-
la e diversos monstros. Mais tarde, esta celebração pagã foi difundida no mundo inteiro. 
 

4. Uma das principais festas satânicas :Segundo 
o testemunho de algumas pessoas que praticaram o 
satanismo e depois se converteram ao cristianismo, 
o Halloween é considerada a festa mais importante 
para os cultos demoníacos, porque se inicia o novo 
ano satânico e é como uma espécie de “aniversário 
do diabo”. É nesta data que os grupos satânicos 
sacrificam os jovens e especialmente as crianças, 
pois são os preferidos de Deus.                
                                               (continua na próxima pagina) 

Imagens: Abóbora (Flickr: The-B's) - Bruxa (Flickr: 
Lumiago) - Demônio (Flickr: Adrian Scottow) 



Sala de Chá –  Novembro 2019          
 

 Em Junho os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o servi-
ço assumido por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala: 
 

                                                       Fornecimento:                                   Equipas de serviço:  
 

         3 Novembro:       Zona 3           Comunidade Neocatecumenal 
      10 Novembro:        Zona 4           Jovens 
      17 Novembro:        Zona 2           Cáritas Paroquial 
      24 Novembro:        Zona 5           Trindade Lourenço, Helena Milhanas… 

 

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 tocada 
pela dor do aborto, não sofra em silêncio! Contacte  
917354602 | apoio@vinhaderaquel.org | 
www.vinhaderaquel.org  Próximo retiro de 15 a 17 
de Novembro. 

5. Doces ou travessuras?: No Halloween, as crianças e adultos costumam disfarçar-se de 
seres horríveis e temerários e vão de casa em casa exigindo “trick or treat” (doces ou traves-
suras). A crença é que se não lhes dão guloseimas, os visitantes farão uma maldade ao mora-
dor. Muitas pessoas acreditam que o início deste costume está na perseguição aos católicos 
na Inglaterra, onde suas casas eram ameaçadas. 
 

6. Jack e a abóbora: Existe uma antiga lenda irlandesa que conta que um homem chamado 
Jack foi tão mau em vida, que supostamente não podia nem entrar no inferno por ter enga-
nado muitas vezes o demônio. Assim, teve que permanecer na terra vagando pelos caminhos 
com uma lanterna, feita de um legume vazio com um carvão aceso. As pessoas supersticio-
sas, para afugentar Jack, colocavam uma lanterna similar na janela ou na frente de suas 
casas. Mais adiante, quando isto se popularizou, o legume para fazer a lanterna passou a ser 
uma abóbora com buracos em forma do rosto de uma caveira ou bruxa. 
 

7. Um grande negócio: Hollywood contribuiu para a difusão do Halloween com uma série 
de filmes nos quais a violência gráfica e os assassinatos criam no espectador um estado mór-
bido de angústia e ansiedade. Estes filmes são vistos por adultos e crianças, criando nestes 
últimos, medo e uma ideia errônea da realidade. Do mesmo modo, as máscaras, as fantasias, 
os doces, as maquiagens entre outros artigos são motivos para que alguns empresários 
fomentem o “consumo do terror” e favorecem a imitação dos costumes norte-americanos. 
 

8. A festa à fantasia : Segundo Padre Jordi Rivero, grande apologista, celebrar uma festa à 
fantasia não é intrinsecamente ruim, sempre e quando se cuidar para que esta não esteja 
contra o pudor, o respeito pelas coisas sagradas e a moral em geral. É por esta razão que nos 
últimos anos cresceu a comemoração alternativa do “Holywins” (a santidade vence), que 
consiste em disfarçar-se do santo ou santa favorito e participar na noite de 31 de outubro de 
diversas atividades da paróquia, como Missas, vigílias, grupos de oração pelas ruas, adora-
ção eucarística, através de cantos, músicas e danças em “chave cristã”.               In ACIDIGITAL 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXI do T. Comum - 3 de Novembro 
 

* Sab 11, 22 - 12,2       * Sl 144       * 2 Tes 1,11 - 2,2         * Lc 19, 1-10 
 

   A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar o quadro do amor 
de Deus. Apresenta-nos um Deus que ama todos os seus filhos sem 
excluir ninguém, nem sequer os pecadores, os maus, os marginais, os 
“impuros”; e mostra como só o amor é transformador e revivificador. 
   Na primeira leitura um “sábio” de Israel explica a “moderação” com 
que Deus tratou os opressores egípcios. Essa moderação explica-se por 
uma lógica de amor: esse Deus omnipotente, que criou tudo, ama com 
amor de Pai cada ser que saiu das suas mãos – mesmo os opressores, 
mesmo os egípcios – porque todos são seus filhos. 
   O Evangelho apresenta a história de um homem pecador, marginalizado e desprezado 
pelos seus concidadãos, que se encontrou com Jesus e descobriu n’Ele o rosto do Deus que 
ama… Convidado a sentar-se à mesa do “Reino”, esse homem egoísta e mau deixou-se trans-
formar pelo amor de Deus e tornou-se um homem generoso, capaz de partilhar os seus 
bens e de se comover com a sorte dos pobres. 
   A segunda leitura faz referência ao amor de Deus, pondo em relevo o seu papel na salva-
ção do homem (é d’Ele que parte o chamamento inicial à salvação; Ele acompanha com 
amor a caminhada diária do homem; Ele dá-lhe, no final da caminhada, a vida plena)… Além 
disso, avisa os crentes para que não se deixem manipular por fantasias de fanáticos que 
aparecem, por vezes, a perturbar o caminho normal do cristão.                         In Dehonianos 

Refrães do XXX Domingo do Tempo Comum – 27 de Outubro 

Entrada Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor: Se alguém ouvir a minha voz e me 
abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. 

Salmo O pobre clamou, o Senhor o ouviu. 

Apres. dons Quem quiser ser grande no meio de vós seja vosso servo, diz o Senhor. Quem 
se humilha será exaltado. Aleluia. Aleluia. 

Comunhão Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos de nossos pecados pelo seu sangue. 

Pós-Comunhão Permanecei em Mim, permanecei em Mim e Eu permanecerei e, vós, e eu per-
manecerei em vós. 

Final Avé!, Avé! Avé, Maria! 

 

Aniv. da Associação de Bombeiros  
Voluntários da Benedita 

 

O peditório anual para os Bombeiros Volun-
tários irá começar no dia 26 de Outubro. 
As Equipas de Zona da Paró-
quia irão colaborar no peditó-
rio, como habitualmente, 
acompanhando os bombeiros.  

Visita aos doentes 
 

Os doentes que desejarem ser 
visitados pelo sacerdote em 
suas casas, deverão comunicá

-lo ao Cartório através de familiares ou 
pelo telefone, indicando a morada com-
pleta. Os que já costumam ser visitados 
não precisam de o fazer.  As visitas come-
çarão a partir de 5 de Novembro. 


