
FEVEREIRO                        INFORMAÇÕES  

Sábado - 1 
Festa dos  

15.00h    Concentração dos Padroeiros e das Fogaças na Praça Damasceno 
Campos seguida de Procissão para a Igreja  

Padroeiros 16.00h    Missa da Unidade Paroquial 
Domingo – 2     Não há missa das 9.00h    

 10.00h     Abertura do Museu de Arte Sacra  
Apresentação  11.00h    Missa da Festa   

do Senhor     Procissão, bênção dos bebés e consagração das mães  
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 3 09.30h    Desmontagem e limpeza do espaço da festa (pede-se 2 voluntá-
rios por zona) 

3ª feira - 4 18.30h    Reunião dos catequistas da infância 
 21.00h    Encontro de leitores    
 21.15h    Reunião de catequistas da adolescência 
4ª feira - 5 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 6 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático 
 21.15h    Reunião para os pais de todos os catecúmenos  
6ª feira - 7 21.15h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 
Sábado - 8     Missão País 2020 
 10.00h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 16.30h    Missa na Igreja  da Azambujeira 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo – 9     Dia Diocesano do Doente  

     Início da semana da Caridade 
V Domingo do 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Tempo Comum 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d´avó 
 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: 
15 de Fevereiro : Zona 13—missa de festas de Nossa Senhora de Lurdes às 18h, seguida 
de convívio na Casa da Criança 
16 de Fevereiro: dia dos Pastorinhos de Fátima 
16 de Fevereiro: não há missa dominical às 18 h devido à missa de encerramento da 
Semana da Caridade com o Cardeal Patriarca em Alcobaça 

CATECUMENOS 
 

 

No dia 6 de Fevereiro vai haver uma reunião para os pais de todos os catecúmenos às 
21.15h 

   A Rádio Benedita FM vai 
fazer a transmissão em direto 

Paróquia 
da Benedita 

IV Domingo do Tempo Comum - Ano A 

Nº 814 
 2 de Fevereiro 

de 2020 

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 

   Tempo para receber e dar 
 

A nossa Paróquia vai viver novos momentos. Aproxima-se a 
Missão País 2020 e a Semana Vicarial da Caridade. Ambas 
acontecem ao mesmo tempo, surgirão oportunidades para 
nos encontrarmos e partilha. Ninguém é tão rico que não 
preciso dos outros e ninguém é tão pobre que não tenha 
nada para partilhar. A Igreja será um ponto de encontro 
para vivermos a virtude que permanecerá para sempre — a 
Caridade. Recorda-nos S. Paulo: «O amor jamais passará.(..) 
Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o 
amor; mas a maior de todas é o amor» (1Cor.13,8.13).  
   De 8 a 15 de Fevereiro estarão entre nós cerca de 100 
jovens Universitários para conviver connosco a experiência 
de Igreja e de fé. Muitas serão as actividades em que nos 
poderemos cruzar, partilhar e até acolher à volta da mesa.      

   Nessa Semana teremos também a semana da Caridade na nossa Vigararia. Será de 11 a 
16 de Fevereiro. Sobre o tema «Fazer da Igreja uma rede de relações fraternas» teremos 
algumas actividades interessantes: 
 

 * 12 de Fevereiro às 21.00h - «CUIDAR DO OUTRO» Encontro para Colaboradores, 
técnicos e voluntários de Instituições e Pastoral socio-caritativo. ORADORES: Ana Rita 
Oliveira Marques e Fernando José Subtil Correia no Salão Paroquial do Vimeiro.  
 

* 13 de Fevereiro às 19.00h - «A CARIDADE CRISTÃ COMO CRITÉRIO DE GESTÃO»: 
Encontro para Direcções, Mesas Administrativas, Conselhos Fiscais de IPSS e Misericór-
dia. ORADORES: Doutor João César das Neves, Dr. António Pinto Leite, Dr. Gonçalo 
Patrocínio e  Dr. Nuno Batalha na Benedita.  
 

* 15 de Fevereiro às 21.00h - Noite de Oração (aberta a todos) preparada pelas Servas 
Nossa Senhora de Fátima e as Irmãs de São José de Cluny, no Santuário Nossa Senhora 
da Nazaré – Sítio.  
 

* 16 de Fevereiro às 16.00h - EUCARISTIA DE ENCERRAMENTO presidida pelo Senhor 
Cardeal Patriarca de Lisboa no Mosteiro de Alcobaça.  
  

   Uma Semana de bênçãos. Preparemos o nosso coração e deixemos que a Caridade de 
Deus desça sobre cada um a fim de que ela chegue a todos os que se cruzem connosco. 



Sala de Chá – Fevereiro 2020   
        

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

                  Fornecimento:                               Equipas de serviço:  
 

  9 Fevereiro:      Cáritas      Comunidade neocatecumenal      
16 Fevereiro:      Zona 1      Cáritas 
23 Fevereiro:      Zona 2     Trindade Lourenço e Helena Milhanas 

Procissão dos Padroeiros 

 A Procissão é uma manifestação pública de 
fé nas ruas da nossa Vila, em que nós cristãos, 
levamos as imagens dos nossos Padroeiros 
que são para nós modelos de fé. 
 

Dia 2—Procissão Solene 
  *Rua Joaquim Augusto Carvalho 
  *Rua Rei da Memória 
  *Rua dos Bombeiros Voluntários 
  *Rua José Ribeiro Almeida 
  *Rua Pe João Coelho Guerra 
  *Avenida Pe. Inácio Antunes 
  *Avenida da Igreja 
 

É tradição nessas ruas as famílias católicas 
colocarem colchas nas varandas para receber 
a Procissão. Não precisam ser colchas espe-
ciais, podem ser de qualquer cor. 

Bênção dos Bebés 
De forma tradicional, no 
final da procissão dos 
padroeiros, faremos a 
bênção dos bebés presen-
tes. Pedimos, portanto, 
que tragam os vossos 
bebés para participarem 
na festa. 

Museu de arte sacra da Paróquia 
 

Como é habitual, no Domingo dia 2 de 
Fevereiro, o museu estará aberto antes 
da Missa da Festa (das 10 h às 10 h50). 
É bom conhecermos o património da 
nossa terra, adquirido pelos nossos 
antepassados e expressão da sua fé. 

 

Missão País:  
Campanha de alimentos 

 
 

Os jovens missionários da Missão 
País vão estar na nossa Paróquia de 
8 a 15 de Fevereiro. Para isso, preci-
sam da vossa ajuda e estão a organi-
zar uma campanha de alimentos. 
Quem quiser contribuir pede-se: 
bolachas, esparguete, arroz, azeite, 
leite (com prazo até março) e man-
teiga. Podem 
entregar no 
centro comu-
nitário. 

Ofertório  
Consignado 

 

No próximo domin-
go dia 9, os ofertó-
rios das missas são 
para a Universidade 
Católica. 

 Noite de  
fados - no 
Bairro da 
Figueira dia 
14 de Feve-
reiro, às 
20.00h. 
Reservas 
pelo telefone 
961833422. 
Os lucros 
revertem 
para as 
obras da 
Capela. 

 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo V do Tempo Comum - 9 Fevereiro  

 

        * Is 58, 7-10        * Sal 111     * 1 Cor 2, 1-5      * Mt 5, 13-16 
    

   O tema do domingo está relacionado com as duas parábolas narradas 
no Evangelho. Mas a figura da luz é mais importante do que a do sal e, 
de facto, a primeira leitura retoma a comparação da luz. 
   A segunda leitura está intimamente relacionada com este tema, por-
que Paulo afirma que as boas obras são o sinal da presença do Espírito. 
Elas são a prova visível, sensível, palpável, que confirma a verdade 
anunciada pelos cristãos. 

 

F. Armellini 

Refrães dos Cânticos para a Missa da Unidade -  1 de Fevereiro 

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

Salmo Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o 
povo de Deus. 

Apres. dons Enviai sobre nós Senhor, Enviai sobre nós Senhor o vosso Espírito. 

Comunhão Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o 
mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. 

Pós-
Comunhão 

Dai graças ao Senhor porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, 
dai graças. 

Final Diz o Senhor: ide e ensinai todos os povos: baptizai-os e ensinai-os a cum-
prir tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei. 

Refrães para a Missa da Festa do Padroeiros -  2 de Fevereiro 

Entrada Avé, Avé, Avé Maria! 

Salmo O Senhor do Universo é o Rei da glória, é o Rei da glória! 

Apres. 
dons 

Viver para sempre, como Maria, a inatingível, a Mãe amada que vence o 
mundo com Amor, e dar a todos a Tua vida que vem do Céu. 

Comunhão O Pão que comungamos é o corpo de Jesus Cristo, quem como deste pão, 
quem come deste pão, vive sempre no amor. (bis) 

Pós-
Comunhão 

Senhor Jesus Tu és a luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. 
Senhor Jesus és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor. 

Final Ó glória da nossa terra que tens salvado mil vezes, enquanto houver portu-
gueses tu serás o seu amor. 

Bênção dos 
Bebés 

Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-Te o nosso amor. 
Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro de sumo bem. 
Hossana, hossana, Rainha de Portugal! Hossana, hossana Virgem Maria! 


