
Paróquia 
da Benedita 

XXX Domingo do Tempo Comum - Ano A 

Nº 823 
25 de Outubro   

de  2020 

Patriarcado propõe 
webinars sobre 

‘Família e Educação’ 
 
   Refletir e aprofundar o tema 
‘Família e Educação’ é o objeti-
vo dos quatro webinars 
[videoconferência com intuito 
educacional] gratuitos que a 
Pastoral da Família do Patriar-
cado de Lisboa está a organi-
zar, para decorrerem nas duas primeiras quintas-feiras de novembro e de dezembro, sem-
pre às 21h30.  
   Dirigida a pais, filhos e educadores, esta iniciativa é composta pelo Módulo 1, sobre ‘Pais e 
Filhos’, que decorre dias 5 e 12 de novembro, com ‘Educar para quê?’ e ‘Serão os pais com-
petentes para educar?’, e o Módulo 2, ‘Pais e Escola’, a 3 e 10 de dezembro, será sobre ‘O 
valor dos adultos para as crianças e jovens’ e ‘Liberdade de Educação’. Em cada webinar, 
além da palestra haverá uma mesa redonda.  
 

Inscrições: http://familia.patriarcado-lisboa.pt 

Voluntariado 

Pede-se voluntários 
que auxiliem as 
catequistas na hora 
da catequese: para 
receber e entregar as 
crianças, acompa-
nhar, 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 encontros a 
partir de 31/10. 
As /os catequistas destes anos irão contactar os pais para dar mais 
informações. 
 

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

Sacramento do Crisma 
 

A celebração do Sacramento do Crisma será no dia 6 de Dezembro. 
Nas próximas semanas entraremos em contacto com cada crismando para 
dar mais informações. 

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 

A Junta de Freguesia da Benedita 
informa: 

OUTUBRO           INFORMAÇÕES 

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 

3ª feira - 27 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 28 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 29 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 30 08.30h    Missa na igreja paroquial  

 21.00h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 31 11.30h    Casamento de Daniela e André 
 16.00h    Baptismo 
 17.00h    Missa na igreja paroquial - ao encargo dos Freires   
  19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 1      Solenidade de Todos os Santos 
 09.00h    Missa na igreja paroquial  

Domingo XXXI 11.00h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 

2ª feira - 2 08.30h    Missa de Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 
Fieis Defuntos 19.00h    Missa de Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 
 

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

 09.00h    Confissões 

Liturgia do próximo Domingo:         Todos os Santos - 1 Novembro 
 

*  Ap 7, 2-4. 9-14      * Sl 23      * 1 Jo 3, 1-3      * Mt 5, 1-12a      

Novo horário 
das Missas  

 

 Domingos 
  -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 

Conselho Pastoral  
Paroquial 

 

A reunião do Conselho Pasto-
ral Paroquial será no dia 6 de 
Novembro no salão do Cen-
tro Comunitário, às 21.00h. 
 
Pede-se aos responsáveis 
de zona que até ao dia 27 
de Outubro, façam chegar 
aos membros do Secreta-
riado Permanente,  a ava-
liação do ano pastoral. 
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