
NOVEMBRO           INFORMAÇÕES 

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 
3ª feira - 3 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 4 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 5 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 6 08.30h    Missa na igreja paroquial  
São Nuno de  09.00h    Confissões 

Sábado - 7 16.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo da Ribafria   
  18.00h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 8  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXXII 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 

Santa Maria 21.00h    Conselho Pastoral Paroquial - no salão paroquial 

Novo horário 
das Missas  

 

 Domingos 
  -9.00h 

   -11.00h 
   -18.00h  

 
 

Sábados, a partir 
do dia 7 /11  
 

 - 16.30h  
 - 18.00h  

Missa de sábado às 17.00h 
 

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

Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro 2020  
 

Está a decorrer o peditório para esta causa até dia 2 de novembro. 
Este ano foi reduzido o numero de voluntários que fazem os peditó-
rios, mas a Liga disponibiliza outras formas de ajudar.  
Podem consultar a página  https://www.ligacontracancro.pt/ para 
mais informações. 

Paróquia 
da Benedita 

XXXI Domingo do Tempo Comum - Ano A 
Solenidade de Todos os Santos 

Nº 824 
 1 de Novembro 

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 

     1. Aproxima-se a data da solenidade de 
Todos os Santos (1 de novembro) e da 
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 
(2 de novembro). São dias intensamente 
sentidos pela piedade dos fiéis católicos 
do nosso país, que neles fazem uma 
romagem de fé e esperança aos cemité-
rios onde repousam os restos mortais 
dos seus entes queridos, que consuma-
ram o seu batismo participando até ao 
fim no mistério pascal, 
morrendo com Cristo 
para com Cristo ressus-
citarem. 
      2. Porque o dia de 
Fiéis Defuntos é laboral, 
o nosso povo costuma 
aproveitar os dias ante-
riores, nomeadamente a 
solenidade de Todos os 
Santos – feriado nacio-
nal – para fazer memória dos que nos 
precederam, marcados com o sinal da fé, 
ornando os cemitérios com flores e acen-
dendo luzes expressivas dos seus sufrá-
gios e preces. 
     3. É certo que não depende da Igreja a 
gestão da grande maioria dos cemitérios 
nacionais. Confiamos, porém, que as 
autarquias e entidades que os tutelam 
saberão interpretar as exigências do 

bem comum encontrando um justo, mas 
difícil equilíbrio entre os imperativos de 
proteger a saúde pública e o respeito 
pelos direitos dos cidadãos. Porque não 
se adoece apenas de COVID-19. A impos-
sibilidade de exprimir de forma sensível 
e concreta saudades e afetos também é 
causa de sofrimento e de doença, por 
vezes grave e até mortal.  

     4. Dado o estado atual da pandemia, é 
sensato que se impo-
nham medidas suple-
mentares de proteção, 
como a obrigatoriedade 
do uso de máscaras e o 
controlo do número de 
visitantes, em simultâ-
neo, estabelecendo um 
limite máximo, confor-
me a dimensão dos 
 espaços. Mas não seria 

apropriado o encerramento completo 
dos cemitérios. Tenha-se em conta que a 
emergência sanitária já dura desde mar-
ço e que muitas famílias enlutadas neste 
período nem sequer puderam acompa-
nhar adequadamente os seus entes que-
ridos em exéquias muitas vezes celebra-
das, como diz o Papa Francisco, de um 
modo que fere a alma. 

(virar a página) 

Nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa  
 

Avivar a chama da esperança  



Conselho Pastoral Paroquial  
 

A reunião do Conselho Pastoral Paroquial será no dia 6 de Novembro no salão do Centro 
Comunitário, às 21.00h. 
 

Pede-se aos responsáveis de zona que façam chegar aos membros do Secretariado 
Permanente,  a avaliação do ano pastoral. 

Patriarcado propõe  
webinars sobre  

‘Família e Educação’ 
 
   Refletir e aprofundar o tema ‘Família 
e Educação’ é o objetivo dos quatro 
webinars [videoconferência com intui-
to educacional] gratuitos que a Pasto-
ral da Família do Patriarcado de Lisboa 
está a organizar, para decorrerem nas 
duas primeiras quintas-feiras de novembro e de dezembro, sempre 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 

(continuação) 
     5. As celebrações terão lugar nas igrejas e noutros espaços utilizados para o efeito 
nestes tempos de emergência, cumprindo as regras já estabelecidas. Porventura, 
poderá aumentar-se a sua oferta, sobretudo no dia 2 de novembro, em horários que 
sejam mais convenientes à comunidade. Para diminuir ocasiões de maior aglomera-
ção de pessoas, recomendamos aos párocos que considerem nestes dias, em coorde-
nação com as autoridades locais, a possibilidade de celebrar a Eucaristia nos cemité-
rios. Quanto às romagens que é costume realizar nos cemitérios em sufrágio dos 
Fiéis Defuntos, sugerimos que se façam com acompanhamento mínimo, respeitando 
sempre as normas de segurança e de saúde. 
     6. Exortamos os fiéis das nossas comunidades, unidos aos seus pastores, para que 
transfigurem a saudade e o luto próprio destes dias com a luz pascal que Jesus Cristo 
Ressuscitado acendeu para sempre em nossos corações. 
     7. No dia 14 de novembro, às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade do San-
tuário de Fátima, a Conferência Episcopal celebrará uma Eucaristia de sufrágio pelas 
vítimas da pandemia em Portugal. 
                                                                                                                 Fátima, 12 de outubro de 2020 

Liturgia do próximo Domingo: XXXII Domingo do Tempo Comum - 8 de Novembro 
          
                      * Sab 6,12-16      * Sl 62      * 1 Tes 4,13-18       * Mt 25,1-13 
 

     A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigi-
lância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no 
horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar 
pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração prepa-
rado para o acolher. 
     Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que 
Cristo virá de novo para concluir a história humana e para inaugurar 
a realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a 
Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e permanecerá com Ele 
para sempre. 
    O Evangelho lembra-nos que “estar preparado” para acolher o Senhor que vem significa 
viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com os valores 
do Reino. Com o exemplo das cinco jovens “insensatas” que não levaram azeite suficiente 
para manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a chegada do noivo, avisa-nos 
que só os valores do Evangelho nos asseguram a participação no banquete do Reino. 
      A primeira leitura apresenta-nos a “sabedoria”, dom gratuito e incondicional de Deus 
para o homem. É um caso paradigmático da forma como Deus se preocupa com a felicida-
de do homem e põe à disposição dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao 
homem resta estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada instante, a vida e a 
salvação que Deus lhe oferece.                                                                                        
                                                                                                                                                            Dehonianos 

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. 

CATEQUESE 
 
 

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 come-
çar. Assim que houver datas, daremos mais informações. 

Voluntariado 

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


