
NOVEMBRO           INFORMAÇÕES  

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

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

do T.  Comum     Zona 2 :  NÃO HÁ  venda de fritos e café d’avó 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

3ª feira - 5 10.30h    Visita aos doentes da zona 4 
 14.30h    Visita aos doentes da zona 6 
 21.00h    Encontro de leitores 
4ª feira - 6 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 7 10.00h    Reunião do clero da Vigararia na Paróquia da Cela 
 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros  
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático 
Sábado - 9 09.30h    Encontro de Introdução à Metodologia dos Catecismos, nas Cal-

das da Rainha até às 13h 

 11.00h    Baptismo 
 12.30h    Baptismo 
 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  
 16.30h    Missa na Igreja da Ribafria 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 10     Início da semana dos Seminários de 11 a 18 

  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial—Festa de São Nuno de Santa Maria 

XXXII 15.00h    Zona 2: venda de fritos e café d’avó  
do T.  Comum 15.00h    Encontro Matrimonial: inicio das actividades, no Alqueidão da 

Serra 

 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: 
17 de Novembro: Oração pelas vocações às 17 h 
30 de Novembro: Encontro de formação Say Yes catequistas II, no Centro Comunitário, 
das 10h às 16h  
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" Peçamos ao Senhor a luz para conhecer 
bem o que acontece dentro de nós”. Refletin-
do sobre a Primeira Leitura, extraída da 
Carta de São Paulo aos Romanos, o Papa 
falou da luta interior e contínua do Apósto-
lo dos gentios, entre o desejo de fazer o 
bem e o não ser capaz de realizá-lo, uma 
verdadeira guerra dentro dele. 
“Alguém poderia perguntar, se, fazendo o 
mal que não quer, São Paulo esteja no infer-
no, seja um derrotado: ou é um santo, por-
que também os santos sentem esta guerra 
dentro de si mesmos. É uma lei para todos, 
uma guerra de todos os dias. É uma luta 
entre o bem e o mal; mas não um bem e um 
mal abstrato: é entre o bem que o Espírito 
Santo nos inspira a fazer e entre o mal que o 
espirito maldoso nos inspira a fazer. É uma 
luta de todos nós. Se alguém dissesse: “Mas 
eu não sinto isso, eu sou um beato, vivo tran-
quilo, em paz…”, eu diria: “Você não é beato: 
é um anestesiado, que não percebe o que 
acontece”. Nesta luta quotidiana, hoje vence-
mos uma, amanhã se houver, outra e depois 
de amanhã mais uma, até o fim”.  
O Papa falou também nos mártires, que 
tiveram que lutar até o fim para manter a 
fé. E nos santos, como Teresinha do Menino 
Jesus, para a qual a luta mais dura era o 
momento final, no leito de morte, porque 
sentia que o mau espírito queria subtrai-la 
ao Senhor. “Existem momentos extraordiná-
rios de luta– mas também momentos ordiná-
rios, de todos os dias”. - constatou o Papa. 
Francisco evocou o Evangelho de Lucas, em 
que Jesus diz às multidões e, ao mesmo 
tempo, a todos nós: «Vós sabeis interpretar 

o aspecto da terra e do céu. Como é que 
não sabeis interpretar o tempo presente?». 
“Muitas vezes nós cristãos estamos atarefa-
dos com muitas coisas, até boas; mas o que 
acontece dentro de nós? Quem nos inspira? 
Qual é a nossa tendência espiritual? Quem 
nos leva a fazer isso? A nossa vida habitual-
mente é como uma vida de rua: andamos 
pelas ruas da vida, mas olhamos só para 
aquilo que nos interessa; não vemos as 
outras coisas.  
A luta é sempre entre a graça e o pecado, 
entre o Senhor que nos quer salvar e nos 
tirar desta tentação e o espírito mau que 
sempre nos derruba para nos vencer. Per-
gunto se somos pessoas de rua que vamos e 
vimos sem perceber o que acontece?  As 
nossas decisões são do Senhor ou são dita-
das pelo nosso egoísmo, pelo diabo?. 
É importante conhecer o que acontece den-
tro de nós. É importante viver um pouco 
interiormente, e não deixar que a nossa 
alma seja uma rua onde todos passam. E 
como se faz isso, Padre? Antes de terminar 
o dia, pare dois ou três minutos: o que acon-
teceu hoje de importante dentro de mim? 
Sim, senti um pouco de ódio e falei mal; fiz 
aquela obra de caridade… Quem o ajudou a 
fazer essas coisas, seja ruins, seja boas? E 
fazer essas perguntas para conhecer o que 
acontece dentro de nós.  
Às vezes, com aquela alma faladora que 
todos temos, sabemos o que acontece no 
bairro, o que acontece 
na casa dos vizinhos, 
mas não sabemos o que 
acontece dentro de 
nós”. 

Na luta interior entre o bem e o mal, escolhamos a salvação 
Excerto da homilia do Papa Francisco na Capela de Santa Marta do dia  25/10 



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, ficheiros mp3 que podem ser descarre-
gados e ouvidos a partir de qualquer dispositivo electrónico. São meditações áudio a partir dos 
textos da liturgia do dia.  
 

www.ivangelho.com : o iVangelho é um projecto digital de evangelização cristã. Consiste 
no lançamento semanal de um vídeo de 5min, com a leitura do Evangelho, uma  r e f l e x ã o 
feita por um padre e a proposta de um desafio  concreto para colocar em prática.  

Grupo Coral da Catequese 
 

    Todas as crianças e jovens que fre-
quentam a catequese são convidadas a 
participar no coro para animação das 
missas dedicadas à catequese.  
Para isso basta comparecer no ensaio 
dia 9 de Novembro, às 14h30 na Igreja 
Paroquial. 
   Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo.  

Almoço Paroquial —3 de Novembro 
  

   No domingo dia 3 de Novembro teremos mais um almoço paroquial organi-
zado 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 importantes quer pelo convívio que proporcionam 
quer pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral. 

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 completa.  
Os que já costumam ser visitados não precisam 
de o fazer.  Pedimos aos responsáveis de zona 
que indiquem no cartório quem vai acompa-
nhar a visita. 
 
5 de Novembro: Zona 4 a partir das 10.30h 
5 de Novembro: Zona 6 às 14.30h 

CATEQUISTAS 
 

* no dia 9 de Novembro vai realizar-se um   encontro de Introdução à Metodologia dos 
Catecismos, nas Caldas da Rainha das 9h às 13h 
 

* também na paróquia das Caldas da Rainha, de 15 a 23 de Novembro está previsto um 
Curso de Iniciação de Catequistas. 
 

* Para os catequistas de adolescentes, estão abertas as  inscrições para a formação Say Yes 
II que acontecerá no dia 30 de novembro, aqui no Centro Comunitário. 
 

Mais informações contactar o Secretariado da Catequese. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXII do T. Comum- 10 de Novembro   
 

   * 2 Mac 7, 1-2.9-14      * Sl 16       * 2 Tes 2,16 - 3,5       * Lc 20, 27-38 
 

   A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre os 
horizontes últimos do homem e garante-nos a vida que não aca-
ba. 
   Na primeira leitura, temos o testemunho de sete irmãos que 
deram a vida pela sua fé, durante a perseguição movida contra os 
judeus por Antíoco IV Epifanes. Aquilo que motivou os sete 
irmãos mártires, que lhes deu força para enfrentar a tortura e a 
morte foi, precisamente, a certeza de que Deus reserva a vida 
eterna àqueles que, neste mundo, percorrem, com fidelidade, os 
seus caminhos. 
   No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a realidade que nos espera. No 
entanto, não vale a pena estar a julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias 
que marcam a nossa existência finita e limitada neste mundo; a nossa existência de 
ressuscitados será uma existência plena, total, nova. A forma como isso acontecerá é 
um mistério; mas a ressurreição é uma certeza absoluta no horizonte do crente. 
   Na segunda leitura temos um convite a manter o diálogo e a comunhão com Deus, 
enquanto esperamos que chegue a segunda vinda de Cristo e a vida nova que Deus 
nos reserva. Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis ao Evangelho e ter a 
coragem de anunciar a todos os homens a Boa Nova da salvação.                                             
                                                                                                                                               In Dehonianos 

Refrães do XXXI Domingo do Tempo Comum – 3 de Novembro 

Entrada Povo de Reis assembleia santa, povo sacerdotal. Povo de Deus bendiz o 
teu Senhor! 

Salmo Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 

Apres. dons Eu sou a porta, Eu sou a porta; quem entrar por Mim será salvo, quem 
entrar por Mim, será salvo 

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

Pós-Comunhão Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor! Cantarei eterna-
mente. 

Final Povos da terra louvai ao Senhor! Povos da terra louvai ao Senhor! 

 

Aniv. da Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita 
 
 

O peditório anual para os Bombeiros Voluntários continua.  
As Equipas de Zona da Paróquia irão colaborar no peditório, como habitual-
mente, acompanhando os bombeiros.  


