MARÇO
Domingo – 8
09.00h
11.30h
II Domingo da 14.30h
15.00h
Quaresma
16.00h
18.00h
2ª feira - 9
18.30h
21.00h
4ª feira - 11
15.00h
21.00h
5ª feira - 12
10.30h
14.30h
14.30h
19.00h
21.00h
6ª feira - 13
10.30h
20.00h
20.30h
20.30h
21.00h
21.15h
Sábado - 14
10.00h
16.30h
18.00h
Domingo– 15 09.00h
11.30h
III Domingo da 12.30h
15.00h
Quaresma
16.00h
18.00h

INFORMAÇÕES
Início da semana nacional da Cáritas
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - participação da catequese
Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
Zona 2: Venda de fritos e café d’avó
Zonas 10 e 11 : Via Sacra na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Sessão de informação sobre Bullyng e redes sociais no C.C.G. Sapinho
Reunião do grupo da L.I.A.M.
Visita aos doentes da zona 2
Ensaio de cânticos litúrgicos
Início do peditório nacional para a Cáritas
Visita aos doentes da zona 13
Visita aos doentes da zona 3
Visita aos doentes da zona 7
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
7º Aniversário da Eleição do Papa Francisco
Visita aos doentes da zona 8
Zona 4: Via Sacra na Capela
Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma
Zona 8: Via Sacra na Capela com a catequese, famílias e pais
Zona 2: Via-sacra na Capela com a catequese
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Aniversário natalício de D. Joaquim da Silva Mendes
Encontro Matrimonial—fim de semana para noivos, em Fátima
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Missa na Igreja da Azambujeira
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 2: Almoço, venda de fritos e café d’avó
Dia Vicarial de Catequistas da Vigararia em Turquel até às 18h
Oração pelas Vocações e Via Sacra na Igreja Paroquial
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:
22 de Março: Almoço paroquial organizado pelas zonas 1 e 7
22 de Março: Festa do Pai-Nosso do 2º ano de catequese às 11.30h
24 de Março: Reunião para os pais dos catequisandos do 5º ano
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
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Mensagem para a Quaresma 2020 : «Uma Quaresma para a consciência»
Caríssimos diocesanos
Interpelam-nos sempre as palavras de
Jesus em Quarta-Feira de Cinzas: «Quando
deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo; e teu Pai, que vê o que
está oculto, te dará a recompensa». E o
mesmo no respeitante à oração e ao
jejum…
Gratuidade total da nossa parte, sem ponta de exibição ou orgulho, mesmo fazendo
o bem. Conhecimento total, da parte de
Deus, que nos conhece melhor do que nós
próprios. Coincidirmos neste
ponto, nós e Deus, é a conversão
perfeita que cada Quaresma nos
pede e só a graça divina proporciona. Aproveitemo-la de vez.
Coincidiremos
afinal
com
Jesus, rejeitando as tentações do
ter, do parecer e do poder, que
são a substância negativa de
todo o pecado, capital ou venial que seja.
Realizaremos, pelo Espírito que expandiu
na cruz, a filiação divina que é salvação
completa: filhos de Deus e por isso irmãos.
Só assim pode e deve ser, como realmente
acontece em quem se converte, da Quaresma à Páscoa de cada um com Cristo.
Na mensagem que nos dirige para esta
Quaresma, o Papa Francisco diz-nos também que é a partir da Páscoa de Cristo,
quando nos refazemos nela, que o diálogo
com Deus se torna perfeito e criativo.
A partir de Deus, acolheremos a vida
como dom divino e não algo primeiramente nosso. É muito feliz e oportuno este seu
trecho: «A alegria do cristão brota da

escuta e receção da Boa Nova da morte e
ressurreição de Jesus: o kerygma. Este
resume o Mistério dum amor tão real, tão
verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma relação plena de diálogo sincero
e fecundo.
Quem crê neste anúncio rejeita a mentira
de que a nossa vida teria origem em nós
mesmos, quando na realidade nasce do
amor de Deus Pai, da sua vontade de dar
vida em abundância» (Mensagem do Santo
Padre para a Quaresma de 2020, «Em nome
de Cristo suplicamo-vos: reconciliai-vos
com Deus» (2 Cor 5, 20).
Aqui se insere também a oração cristã, que, sendo filial, só
poderá ser a que Cristo nos
ensinou – mesmo que demore
muito a aprender, mais no espírito do que na letra.
Assim prossegue o Papa: «A
oração poderá assumir formas
diferentes, mas o que conta verdadeiramente aos olhos de Deus é que ela penetre
profundamente em nós, chegando a romper a dureza do nosso coração, para o converter cada vez mais a Ele e à sua vontade».
Estas interpelações evangélicas e papais
contrariam muito algumas opiniões correntes, quase a “cultura” que respiramos hoje –
bem pouco “cultivada”, aliás.
É fácil termos tudo como nosso, na posse
ou no desejo, os outros como alheios e as
coisas como consumos. Assim sendo, tudo
se torna relativo a cada um, conforme esteja ou queira estar – e enquanto quiser
estar. Enfraquece em nós a essência da
vida, quando se rarefaz a convivência.
(continua na próxima folha)

COVID-19 (coronavírus) - Nota da Conferência Episcopal Portuguesa

“Perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus
COVID-19, apelamos à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene.
Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as indicações e normas da Direção Geral
de Saúde.(…) Para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na mão, (…), a
omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta.
Fátima, 2 de Março de 2020

Vivência da Quaresma nas zonas
Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias: 13,
20 e 27 de Março e 3 de Abril, às 20.30h, na Associação Norte da Vila
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, aos
domingos às 16h
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª
feira oração da Via-Sacra, às 20 h, na Igreja .
22 de Março: Via-sacra na Capela às 15 h

Visita aos Doentes
Vamos continuar a visita aos doentes. Quem ainda não estiver inscrito
pode dar o nome no cartório.
Continuamos a pedir aos
responsáveis de zona que
indiquem
quem
vai
acompanhar o Pároco na
visita.
* Zona 2 - dia 11 às 15 h

Zona 8: Via - sacra com as famílias, catequese e
pais às 6ªs feiras às 20.30h
27 de Março: Via-sacra nas ruas às 21h

* Zona 13 - dia 12 às 10,30h

Zona 2: 13 de Março: Via-sacra na capela com a
catequese às 21h

* Zona 7 - dia 12 às 14.30h

* Zona 3 - dia 12 às 14.30h
*Zona 8 - dia 13 às 10.30h

Zona 13: 3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 20.30h
Zona 1: 7 de Abril: Via-sacra na APZ às 21 h

Sessão de informação sobre Bulling e
redes sociais
A Associação de pais da Benedita (APEEB) convida a toda a Comunidade Educativa da Benedita
(desde o pré escolar ao secundário) para uma
“Sessão de informação sobre Bulling e redes
sociais”, no dia 9 de Março, às 18.30h, no Centro
Cultural Gonçalves Sapinho.

Ofertórios Consignados: no fim de semana de 14 e 15, os ofertórios paroquiais são destinados à Cáritas

* Ex 17, 3-7

Domingo III da Quaresma - 15 Março

* Sl 94

* Rom 5, 1-2 . 5-8

* Jo 4, 5-42

A Palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, de felicidade perfeita.
A primeira leitura mostra como Jahwéh acompanhou a caminhada dos hebreus
pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise, respondeu às necessidades do seu
Povo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a chave para entender a lógica de Deus,
manifestada em cada passo da história da salvação. A segunda leitura repete o ensinamento
da primeira: Deus acompanha o seu Povo em marcha pela história; e, apesar do pecado e da
infidelidade, insiste em oferecer ao seu Povo – de forma gratuita e incondicional – a salvação.
O Evangelho também não se afasta desta temática… Garante-nos que, através de Jesus, Deus
oferece ao homem a felicidade (não a felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna).
Quem acolhe o dom de Deus e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um Homem
Novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida plena e definitiva. Dehonianos

Refrães do II Domingo da Quaresma - Ano A - 8 de Março
Entrada Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados; o vosso rosto não será con-

fundido
Salmo Dai-nos Senhor a vossa misericórdia, de Vós a esperamos, Senhor
Apres. dons Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto dum monte, e

transfigurou-se diante deles.
Comunhão Ouviu-se uma voz vinda do céu: Este é o meu Filho muito amado. Escutai-O
Pós-Comunhão (Silêncio)

Zona 6: 27 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.30h
Zona 7: 27 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.30h
6 de Abril: Via-sacra com a catequese na Capela

Liturgia do próximo Domingo:

Seminário aberto
O Seminário dos Olivais, convida
toda a comunidade, para passar um
dia no Seminário. Será no domingo
22 de Março e o programa começa
às 10 h com a visita à casa, às 12 h
será a missa, seguida de almoço
partilhado. Á tarde haverá tempos
de oração e divertimento, terminando às 17.00h .

Almoço na Zona 2
No dia 15 de Março, a zona
2 organiza um almoço,
aberto a toda a comunidade paroquial e a receita reverte para
as obras na Capela do Bairro da
Figueira.

Final Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira, tu és a luz que ilumina a

minha vida.

Dia Vicarial do Catequista
Dia 15 de Março, das 15.00h às
18.00h, na paróquia de Turquel
haverá um Dia Vicarial do Catequista. Pede-se que levem lanche para
partilhar.

Confissões da Catequese
Para a Catequese há Celebração da
Reconciliação, dia 21 de Março:
* Para o 4º, 5º e 6º anos será às
9.00h na Igreja Paroquial
* Para a catequese da adolescência,
será na Capela de São Paulo às
10.00h.

Visita Pascal às empresas
da nossa Paróquia
Por ocasião do tempo pascal vamos
voltar a fazer a Visita Pascal ás
empresas. Por isso, convido todas as
empresas que queiram receber esta visita do
seu pároco, a inscrever-se no cartório deixando
o contacto.
A Visita será feita no horário laboral e consistirá
em conhecer a empresa , contactar com os colaboradores e na bênção das instalações .
Quem desejar receber a alegria pascal não hesite
em propor aos empresários esta visita. Podem
levantar uma carta para entregar à entidade
empregadora com a proposta.

