
NOVEMBRO           INFORMAÇÕES  

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 

3ª feira - 12     Aniversário do Pe José Samir e do Pe Marcelo Boita 
 11.30h    Visita aos doentes da zona 1  
S. Josafat,  15.00h    Visita aos doentes da zona 2  
bispo e mártir 15.00h    Visita aos doentes da zona  5 
 18.30h    Reunião de catequistas da infância 
 21.15h    Reunião de catequistas da adolescência 
4ª feira - 13 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
 21.15h    Reunião com a Comissão da Festa dos Padroeiros 
5ª feira - 14 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático 
 21.30h    Vigília de oração pelas Vocações  no Seminário dos Olivais 
Sábado - 16     E.N.S.: Encontro Nacional em Fátima 
 11.30h    Bodas de Ouro de José e Maria na Capela da Ribafria 

 15.00h    Atendimento no Roupeiro Paroquial, pelo Grupo de Voluntariado
-Cáritas Paroquial da Benedita  

 16.30h    Missa na Igreja da Azambujeira 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 17     Dia dos Seminários Diocesanos 

     Dia do Pobre 
 Domingo  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
XXXIII 15.00h    Zona 2: Almoço e venda de fritos e café d’avó  

do T.  Comum 17.00h    Oração pelas Vocações 
 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: 
24 de Novembro: Zona 8 - Oração pelos falecidos do lugar às 20.30h  
29 de Novembro: Zona 9 - Encontro de Oração e reflexão do Advento às 20.30h  
30 de Novembro: Encontro de formação Say Yes catequistas II, no Centro Comunitário, 
das 10h às 16h  
30 de Novembro e 1 dezembro: Recolha do Banco Alimentar 
1 de Dezembro: Ordenações no Mosteiro dos Jerónimos às 15.30h 
1 de Dezembro: Recolha de sangue no Centro Comunitário das 9 às 13.00h  
1 de Dezembro: Recolecção do Advento para catequistas na Vestiaria às 15.00h 
1 de Dezembro: Almoço paroquial com as zonas 3 e 7 

2ª feira - 11     S. Martinho de Tours, bispo 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  

Paróquia 
da Benedita 

XXXII Domingo do Tempo Comum - Ano C 

Nº 803 
 10 de Novem-

bro de 2019 

A Semana dos Seminários de 2019 tem um lema—Cristo não pensa 
apenas naquilo que tu és mas naquilo que poderás chegar a ser – inspi-
rado na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit que o Papa 
Francisco dirigiu, recentemente, aos jovens e a todo o Povo de Deus.  
 

A todos os cristãos é pedido, durante esta semana e sempre, um espe-
cial apoio e carinho pelos seminários que se pode manifestar na ora-
ção e na ajuda material. 
 

Para responder ao 
pedido de oração, a nossa paróquia reto-
ma a oração mensal pelas vocações nas 
seguintes datas e com os seguintes grupos 
organizadores: 

Também publicamos a oração pelos semi-
nários para que possa ser rezada durante 
toda a semana.  
Na página http://sites.ecclesia.pt/
ss2019/ pode-se encontrar guiões de ora-
ções, actividades para crianças e jovens ou 
meditações para o terço.  
No dia 14 de Novembro, para quem tiver 
possibilidade haverá uma Vigília de Ora-
ção pelos Seminários, às 21.30h no Semi-
nário dos Olivais. 
 

Apesar da ajuda material poder ser dada 
em qualquer altura, informamos que no 
próximo domingo dia 17 os ofertórios 
serão para os Seminários Diocesanos. 

17 Novembro às 17h -  Diáconos 
15 Dezembro às 15h - E.N.S. (Benedita 1) 
26 Janeiro às 17h – Grupo de Leitores 
23 Fevereiro às 17h - Irmãs S.N.S.Fátima 
15 Março às 16h - Zonas 10 e 11 
26 Abril às 17 h - Catequese 
17 Maio às 17.30h - E.N.S. (Benedita 2) 
14 Junho às 17.30h – MEC 

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS de 10 a 17 de Novembro 

Oração da semana dos seminários 
 

Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova, 
Tu que não olhas ao que somos 

mas ao que poderemos chegar a ser, 
abre caminhos de construção do Reino, 

ajudando-nos a ser mansos e  
humildes de coração. 

Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai, 
nós te pedimos que continues 

a despertar o coração dos jovens 
para que aceitem o desafio de Te seguir, 

caminhando em liberdade,  
sem medos e resistências, 

e, animados pelo Espírito Santo, 
se façam ao largo e lancem as redes 

 para a pesca. 
Por intercessão da Virgem Maria e de S. José, 

nós Vos pedimos pelos Seminários,  
pelos seminaristas e por todos os jovens 

 a quem chamas e envias. 
Fazei que neles brotem sinais de esperança, 
sementes de entrega e verdadeiro serviço. 

Concede-nos, pela graça do batismo, 
o dom da escuta da Tua voz 

e da resposta generosa, 
colaborando na edificação  
do Reino de Deus.  Ámen. 



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 

Roupeiro Social   
Paroquial 

 

 O grupo de Voluntariado Social-
Cáritas Paroquial, tem a seu car-
go o funcionamento do Roupeiro 
Paroquial. 

 No sentido de bem servir os que 
nos procuram, passaremos a 
funcionar, sempre que possível, 
nos primeiros e terceiros sába-
dos de cada mês, na cave da igre-
ja, das 15 às 16 horas. 

Visita aos doentes 
 

Os doentes que desejarem ser visitados pelo sacerdo-
te 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 indi-
quem no cartório quem vai acompanhar a visita. 
 
12 de Novembro: Zona 1 às 11.30h 
12 de Novembro: Zona 2 às 15h 
12 de Novembro: Zona 5 às 15h 

CATEQUISTAS 
 

* 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. 
 

* Recolecção do Advento para catequistas , dia 1 de Dezembro, na Vestiaria às 15.00h 
 

Mais informações contactar o Secretariado da Catequese. 

Banco Alimentar contra a fome 
 

       “Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verda-
de» (1 Jo 3, 18). (…) Que este novo Dia Mundial dos Pobres se torne, pois, um forte apelo à nos-
sa consciência crente, para ficarmos cada vez mais convictos de que partilhar com os pobres 
permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade mais profunda.”   PP. Franciscus 
 
A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer nos dias  30 de Novembro e 1 de 
Dezembro nas várias superfícies comerciais da freguesia. 

Os Escuteiros e a Catequese vão ter 
responsabilidades em alguns horá-
rios, em alguns supermercados.   
Mas há um supermercado reservado 
para outros grupos ou pessoas indi-
viduais, que tenham o gosto de dis-
ponibilizar o seu tempo, participan-
do nesta campanha .  
Pedimos  aos interessados que se 
inscrevam no Cartório. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXIII do T. Comum- 17 de Novembro   
 

  * Mal 3, 19-20a        * Sl 97       * 2 Tes 3, 7-12             * Lc 21, 5-19 
 

   A linguagem utilizada nas leituras deste Domingo não é difícil, mas 
deve ser bem compreendida.  
   Na primeira leitura e no Evangelho, não se fala do fim da terra e do 
universo (de resto, interessa-nos bem pouco este fim, porque certa-
mente, nessa altura, nós já não cá estaremos). Estas leituras falam, de 
facto, do “fim do mundo”, mas trata-se do “mundo dominado pelo peca-
do, pelo sofrimento, pela injustiça, pelo ódio…”. Este “mundo” será 
reduzido a nada - diz a palavra de Deus - e dará lugar a uma realidade 
completamente nova em que existirá só o bem. 
   O cristão sabe que este “mundo novo” já começou no momento da morte e ressurreição de 
Cristo. A sua manifestação plena, porém, está muito longe de se realizar: acontecerá só no 
fim da história da humanidade. Os sofrimentos e as perseguições que os discípulos de Jesus 
terão que suportar devem considerar-se como “dores de parto”, ou seja, como dores que 
levam à vida e não à morte. 
   A segunda leitura põe de sobreaviso contra um perigo em que caíram os cristãos da comu-
nidade de Tessalónica, perigo que continua a ser actual também para nós hoje. Trata-se da 
sedução representada por aqueles que prometem soluções fáceis, imediatas e milagrosas 
para os problemas. O “mundo novo” deve ser construído pouco a pouco, com muita paciên-
cia, muita tolerância e muitos sacrifícios… e deve começar dentro de cada um de nós. 

Refrães do XXXII Domingo do Tempo Comum – 10 de Novembro 

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

Salmo Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor ficarei 
saciado. 

Apres. dons A messe é grande e os oper´qarios são poucos. Mandai Senhor operá-
rios para a Vossa messe. Mandai Senhor operários para a Vossa messe. 

Comunhão O Senhor é meu pastor nada me falta. Leva-me a descansar em verdes 
prados, conduz-me às águas refrescantes (bis) 

Pós-Comunhão Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao 
mundo a Ressurreição do Senhor. 

Final Proclamai com alegria às nações do mundo inteiro: o Senhor salvou o 
seu povo. Aleluia! 

F. Armellini 

 

Almoço na Zona 2 — 17 de Novembro 
 

   O almoço é aberto a toda a comunidade paroquial e a receita reverte para 
as obras na Capela do Bairro da Figueira.   
A ementa é:  Sopa da pedra; Caldeirada de borrego; bifinhos com cogume-
los; frango assado; sobremesas diversas. 


