
JANEIRO                          INFORMAÇÕES  

Domingo – 19 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 10.00h    Audição do texto de Frei Agostinho de Sta Maria no Museu Paroquial 

II Domingo do 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 Tempo Comum 12.30h    Zona 2: Almoço, venda de fritos e café d’avó 

Ano A 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Santa Inês 21.15h    Reunião de catequistas da adolescência 

 21.15h    Reunião da equipa do CPM 
5ª feira - 23 19.00h    Missa na Igreja dos Freires 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 24 21.15h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 16.30h    Missa na Igreja da Ribafria 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo – 26 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 10.00h    Audição do texto de Frei Agostinho de Sta Maria no Museu Paroquial 
III Domingo do 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da Palavra do 4º ano 
 Tempo Comum 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d’avó 

Ano A 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: 
27, 28 e 29 de Janeiro: Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros às 19.30h 
6 de Fevereiro: Reunião para os pais de todos os catecúmenos às 21.15h 
14 de Fevereiro: Zona 2—Noite de Fados 
22 e 23 de Fevereiro: Retiro Interdiocesano de Catequistas em Fátima 

 17.00h    Oração pelas Vocações - coordenada pelo Grupo de Leitores 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  

3ª feira - 21 18.30h    Reunião de catequistas da infância 

4ª feira - 22     São Vicente - Padroeiro da Diocese de Lisboa 

 14.30h    Ensaio para a Festa da Palavra do 4º ano 

 14.30h    Encontro Paroquial para cantores e leitores  

 15.00h    Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs 

Sábado - 25 10.00h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  

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 

Festa de Santo Amaro na Zona 2 — 19 de Janeiro 
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 de feijão verde, carne de vaca estufada, bacalhau á casa, frango 
assado e sobremesas diversas. Ao jantar há misturadas e papas com sardinhas. 

Paróquia 
da Benedita 

II Domingo do Tempo Comum - Ano A 
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   No dia 20 de novembro de 2016, o Papa 
Francisco confiou à Igreja a sua Carta Apos-
tólica Misericórdia et misera. No número 
dedicado à Palavra de Deus, afirma o Santo 
Padre: "é meu vivo desejo que a Palavra de 
Deus seja cada vez mais celebrada, conheci-
da e difundida, para que se possa, através 
dela, compreender melhor o mistério de 
amor que dimana daquela fonte de miseri-
córdia. Para concretizar este desejo, seria 
conveniente que cada comunidade pudes-
se, num domingo do ano litúrgico, renovar 
o compromisso em prol da difusão, conhe-
cimento e aprofundamento da Sagrada 
Escritura: um domingo dedicado inteira-
mente à Palavra de Deus, para compreen-
der a riqueza inesgotável 
que provém daquele diálo-
go constante de Deus com o 
seu povo". 
 

   Mais recentemente, no dia 
30 de setembro de 2019, o 
Santo Padre fez publicar 
uma nova Carta Apostólica 
sob forma de Motu Proprio, Aperuit illis, 
pela qual institui o III domingo do Tempo 
Comum como Domingo da Palavra de 
Deus. Pretende, desta forma, dar resposta 
aos muitos pedidos que chegaram da parte 
do povo de Deus no sentido de se poder 
celebrar o domingo da Palavra de Deus em 
toda a Igreja e com unidade de intenções. E 
explica a razão desta data: "colocar-se-á, 
assim, num momento propício daquele 
período do ano em que somos convidados 
a reforçar os laços com os judeus e a rezar 
pela unidade dos cristãos. Não se trata de 
mera coincidência temporal: a celebração 
do domingo da Palavra de Deus expressa 

uma valência ecuménica, porque a Sagrada 
Escritura indica, a quantos se colocam à 
sua escuta, o caminho a seguir para se che-
gar a uma unidade autêntica e sólida". 
 

Como sublinha ainda o Papa Francisco, o 
dia dedicado à Bíblia pretende ser, não uma 
vez no ano, mas é para ser vivido todo o 
ano, já que temos urgente necessidade de 
nos tornar familiares e íntimos da Sagrada 
Escritura e do Ressuscitado, que não cessa 
de partir a Palavra e o Pão na comunidade 
dos crentes. Para tal, precisamos de entrar 
em confidência assídua com a Sagrada 
Escritura; caso contrário, o coração fica frio 
e os olhos permanecem fechados, atingidos, 
como somos, por inumeráveis formas de 

cegueira. 
 

Destas duas cartas apostóli-
cas, podemos retirar algumas 
propostas concretas sugeri-
das pelo Papa:  
- Que seja um dia dedicado à 
celebração, reflexão e divul-
gação da Palavra de Deus, 

para que possa fazer crescer no povo de 
Deus uma religiosa e assídua familiaridade 
com as sagradas Escrituras. 
- Que na celebração eucarística, se possa 
entronizar o texto sagrado, de modo a tor-
nar evidente aos olhos da assembleia o va-
lor normativo que possui a Palavra de Deus. 
- Que se faça todo o esforço possível no sen-
tido de preparar alguns fiéis para serem  
verdadeiros anunciadores da Palavra com 
uma preparação adequada, tal como já 
acontece habitualmente com os acólitos ou 
os ministros extraordinários da comunhão. 

                                                          (virar a folha) 

III Domingo do Tempo Comum: Domingo da Palavra de Deus 



 

Encontro Paroquial para cantores e leitores 
 

 No dia 25 de Janeiro, a partir das 14.30h no Centro Comunitário, haverá uma encontro para Agentes da Pastoral Litúrgica, orie
Será um momento de reflexão, oração e convívio.  È necessário trazer a Biblia e um pequeno lanche para partilhar.
Diz o Papa Francisco diz : “A Liturgia é vida para todo o povo da Igreja” (…) é a acção que o próprio Deus realiza em favor d
Deus que escuta Deus que fala e reage louvando-o, invocando-o, acolhendo a inesgotável fonte de vida e de misericórdia que flui 
da por Jesus para prolongar a sua obra em tempos e lugares. Por isso a sua missão é ser evangelizadora anunciando, testemunha
sinais salvíficos do Senhor . A Evangelização é, assim, um dever e responsabilidade de todas as comunidades crentes e de todo
gelização é um dever fundamental do povo de Deus.  … Jesus Cristo chama

(continuação) 
- Que os catequistas, atendendo ao ministé-
rio que desempenham de ajudar a crescer   
na fé, sintam a urgência de se renovar atra-
vés da familiaridade e estudo das Sagradas 
Escrituras, para que possam promover um 
verdadeiro diálogo entre aqueles que os 
escutam e a Palavra de Deus. 
- Que se promova uma difusão mais ampla 
da lectio divina para que, através da leitura 
orante do texto sagrado, a vida espiritual 
encontre apoio e crescimento. 
- Que haja especial cuidado na preparação 
da homilia e na sua proclamação. Comuni-
car a certeza de que Deus nos ama não é um 
exercício de retórica, mas condição de cre-
dibilidade do próprio sacerdócio. Por isso, é 
preciso dedicar o tempo conveniente à pre-
paração da homilia. Nunca nos cansemos de 
dedicar tempo e oração à Sagrada Escritura.  
 

   Estas duas Cartas Pastorais surgem no       
decorrer da Assembleia Sinodal e da recep-
ção sistemática da Constituição Sinodal no 
Patriarcado de Lisboa. Vale a pena recor-
dar o que é dito no número 38, escolhido 
para o primeiro ano do triénio da recep-
ção: "A Palavra de Deus tem uma impor-
tância nuclear na vida da Igreja, no percur-
so de fé dos crentes e na construção da sua 
própria personalidade. Ela faz nascer a 
Igreja e desperta a fé em cada momento da 
vida. É urgente recolocar a Palavra de Deus 
no centro das comunidades cristãs, mobili-
zando os recursos necessários para que 
seja conhecida, escutada, meditada,  

  rezada, celebrada, cantada, vivida, teste-
munhada e bem proclamada".  

 

   Também neste número da Constituição 
Sinodal se sugeriam algumas propostas 
concretas, muito oportunas para a vivência 
e celebração deste Domingo da Palavra de 
Deus: "Que se promova a leitura orante da 
Escritura e a formação bíblica; a sua pre-
sença em todos os momentos da evangeli-
zação; o seu papel fundamental nos proces-
sos de conversão e de crescimento na fé e 
de discernimento das motivações para 
seguir Jesus; o seu lugar estruturante na 
definição dos itinerários catequéticos". 

 

   E porque a recepção sinodal é um proces-
so contínuo e não pretende deixar para 
trás, antes consolidar, cada um dos núme-
ros selecionados das três dimensões: pro-
fética, sacerdotal e real, vale a pena revisi-
tar a carta que o senhor Patriarca escreveu 
aos diocesanos de Lisboa no ano pastoral 
de 2017/2018 - fazer da Palavra de Deus o 
Lugar onde nasce a fé -, muito rica na sua 
reflexão e indicações práticas, que poderá 
ser de grande utilidade para preparar e 
viver este domingo da Palavra de Deus, 
instituído pelo Santo Padre. 

 

   Que a Virgem Maria que, pelo seu Sim, 
consentiu que o "Verbo se fizesse carne e 
habitasse entre nós" nos ajude a acolher a 
Palavra da Vida no nosso coração e em nos-
sas Comunidades. 

+ Daniel Henriques 
Bispo Auxiliar de Lisboa 

Grupo Coral da Catequese 
 

As crianças e jovens da cate-
quese são convidadas a par-
ticipar no coro para anima-
ção das missas dedicadas à 

catequese. A próxima missa é no dia 26 de 
Janeiro às 11.30h. 
Para isso basta comparecer no ensaio dia 
25 de Dezembro, às 14h30 na Igreja Paro-
quial.  

O Museu de Arte Sacra Paroquial: 
 

Audição do texto de Frei Agostinho 
de Sta Maria, sobre a Imagem de  

Nossa Senhora 
  

  A Sala /Museu de Arte Sacra  Paroquial esta-
rá aberta nos  4 domingos deste mês de 
janeiro das 10:00 às 11horas para audição 
do texto de Frei Agostinho de Santa Maria 
(séc.XVII) sobre a imagem de Nossa Senhora 
BENEDICTA, atual Nossa Senhora da Encar-
nação. 

CATECUMENOS 
 

Pede-se às catequistas que entreguem no 
cartório, o nome das crianças que andam 
pela primeira vez na catequese e que não 
têm o Baptismo ou ainda não fizeram 
nenhum rito. 
 
No dia 6 de Fevereiro vai haver uma 
reunião para os pais de todos os 
catecúmenos às 21.15h 

No dia 25 de Janeiro, a partir das 14.30h no Centro Comunitário, haverá uma encontro para Agentes da Pastoral Litúrgica, orientado pelo Pe Joaquim Domingos Luis. 
Será um momento de reflexão, oração e convívio.  È necessário trazer a Biblia e um pequeno lanche para partilhar. 
Diz o Papa Francisco diz : “A Liturgia é vida para todo o povo da Igreja” (…) é a acção que o próprio Deus realiza em favor do seu povo, mas também a acção do povo de 

o, acolhendo a inesgotável fonte de vida e de misericórdia que flui dos sinais sagrados.”  A Igreja é instituí-
da por Jesus para prolongar a sua obra em tempos e lugares. Por isso a sua missão é ser evangelizadora anunciando, testemunhando e comunicando aos homens os 
sinais salvíficos do Senhor . A Evangelização é, assim, um dever e responsabilidade de todas as comunidades crentes e de todos os membros da Igreja. A obra da Evan-

… Jesus Cristo chama-te! Ele tem uma missão para ti. Vem fazer caminho com Ele!  

Programa da  
Festa dos Padroeiros 

 
Segunda* 27 de Janeiro 
19.30h – Missa do Tríduo de Preparação 
Terça* 28 de Janeiro 
19.30h – Missa do Tríduo de Preparação 
Quarta* 29 de Janeiro 
19.30h – Missa do Tríduo de Preparação 
 

Sábado* 01 de FevereiroSábado* 01 de Fevereiro  
15.00h – Concentração dos Padroeiros e das 
Fogaças na Praça Damasceno Campos segui-
da de Procissão para a Igreja acom-panhada 
pela Banda da Sociedade Filarmónica de 
Alvorninha 
16.00h – Missa da Unidade 
19.00h – Cortejo e venda das Fogaças 
19.30h – Jantar  [zonas 6,9, e 11] 
22.00h – IBanda.PT 
  

Domingo* 02 de FevereiroDomingo* 02 de Fevereiro  
11.00h – Missa solene e procissão (acom-
panhada pela Banda da Sociedade Filarmóni-
ca de Alvorninha) 
             – Bênção e consagração dos Bebés  
12.30h – Almoço [zonas 1,7,8,10 e 12] 
14.30h – Concerto da Banda da Sociedade  
Filarmónica de  Alvorninha  
15.30h – Actuação da Escola de Música da 
ADESO 
19.30h – Jantar [zonas 4,5, e 13] 
22.00h – David Germano 
 
Como preparação para a festa passarão 
pelas diversas zonas, voluntários para 
entregar uma saudação do nosso pároco. 
Agradecemos generosamente a colabora-
ção de todos. 


