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Dia Mundial das MISSÕES 
 

A missão é de Deus na qual somos chamados a cooperar. O Mês 
Missionário tem a sua origem no Dia Mundial das Missões 
(penúltimo domingo do mês de Outubro). A data foi instituída pelo 
papa Pio XI em 1926, como um dia de oração e ofertas em favor da 
evangelização dos povos. O objectivo é incentivar, nas Igrejas locais, a cooperação missio-
nária. São apenas alguns os missionários e missionárias que partem. Porém, toda a comu-
nidade tem o dever de participar activamente na missão universal. Essa cooperação reali-
za-se de três formas: 1º pela oração, sacrifício e testemunho de vida; 2ºpor meio da ajuda 
material aos projectos missionários; 3º colocando-se à disposição para servir na missão 
ad gentes. As missões precisam de missionários e missionárias. Não podes ir mas podes 
ajudar! 
 

Retirado de https://www.opf.pt/dia-mundial-missoes/, onde se pode encontrar a mensagem do Santo 
Padre e outras informações sobre as Missões 

Voluntariado 

Pede-se voluntários que auxiliem as cate-
quistas na hora da catequese: para receber e 
entregar as crianças, acompanhar, informar 
e ajudar na limpeza.  

CATEQUESE 
 
Os 1º, 2º e 3º anos irão 
iniciar os encontros a 
partir de 24/10. 
 

Os 4º, 5º e 6º anos irão iniciar os encon-
tros a partir de 31/10. 
As /os catequistas destes anos irão con-
tactar os pais para dar mais informações. 
 

A catequese da Adolescência ainda não 
tem previsão para começar. Assim que 
houver datas, daremos mais informações. 

A Junta de Freguesia da Benedita 
informa: 

OUTUBRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 18  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXIX 11.00h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 12.30h    Baptismos 

 18.30h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 20     Aniversário Natalício do Pe Eduardo Lopez    
 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 21 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 22 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 23 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 21.15h    Reunião do Conselho Económico    
Sábado - 24 17.00h    Missa na igreja paroquial - ao encargo do Casal do Guerra   
  19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 25  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXX 11.00h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 

 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

Liturgia do próximo Domingo: XXX Domingo do Tempo Comum - 25 
Outubro 

  

 * Êx 22,20-26           * Sl 17        * 1 Tes 1, 5-10         * Mt 22, 34-40 
 

     O catecismo dos cristãos não é difícil: pode-se 
aprender todo numa só lição. Quem cumpriu o manda-
mento do amor já cumpriu toda a lei. O resto serve de 
explicação. Esta é a mensagem do Evangelho deste 
domingo.  
     A primeira leitura aplica este mandamento ao caso dos irmãos mais 
fracos: os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os pobres.  
     A segunda leitura está ligada a este tema, porque apresenta o exem-
plo das comunidades primitivas, que praticavam uma grande caridade 
recíproca.                                                                               Fernando Armellini     

Missa de sábado às 17.00h 
 

Como ainda não há segurança para celebrar a Eucaristia nas Cape-
las da nossa Paróquia, decidiu-se que a missa de sábado das 17 h 
na Igreja Paroquial, ficará a cargo dos lugares das Capelas, que 
ficam responsáveis pelas leituras, cânticos e voluntários, quando 
possível.  
Por isso a Eucaristia de sábado dia 24 às 17h, fica ao encargo do 
Casal do Guerra. 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os 
ofertórios das missas são 
para as Missões 

 

Novo horário 
das Missas  

 
 

(no Sábado dia 24 
o horário ainda 
será o de Verão) 
 

 

 Domingos, a par-
tir do dia 25 /10 : 

  -9.00h 
   -11.00h 
   -18.00h  

 
Sábado dia  31/10 

- 17. 00h  
- 19.30h 

 
Sábados, a partir 
do dia 7 /11  
 

 - 16.30h  
 - 18.00h  

 
 

Hora de Inverno 
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