
Paróquia 
da Benedita 

Nº 837 
18 de Abril       

de 2021 III Domingo doa Páscoa - Ano B 

 AJUDE AS NOSSAS INSTITUIÇÕES , sem qualquer custo para si, com 0,5% do seu IRS 
 A lei permite que 0,5% do seu IRS que paga ao Estado reverta a favor de uma instituição 
de apoio social. Para isso, na sua declaração de IRS, basta preencher o Quadro 11, do 
Modelo 3 (folha de rosto), com o contribuinte de: 

* Centro Social Paroquial :  nº 500 852 545  
 

* Santa Casa da Misericórdia : 503 085 545 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO SINODO DIOCESANO 2016  
 

A partir de 2º feira, estará disponível na página da paróquia o processo 
de avaliação do Sínodo Diocesano de 2016. 
Pede-se a todas as pessoas, especialmente ao Conselho Pastoral Paro-
quial e aos que exercem funções na missão da Igreja, que procedam à 
sua respectiva consulta para trabalharmos brevemente. 

 
 

58º  
SEMANA  

DE  
ORAÇÃO 

PELAS 

VOCAÇÕES 
 
 
 

A CEVM     
preparou um 
conjunto de 
propostas de 
oração e divulgação, disponíveis online, 
propondo que em cada dia da semana se 
reze por uma vocação específica: matrimó-
nio, leigos consagrados, missionários, sacer-

dotes e vida religiosa (ativa e contemplativa). A iniciativa vai contar com testemunhos, nas 
redes sociais, sobre as várias formas de viver a própria vocação, na Igreja Católica. Mais 
informações na página http://www.ecclesia.pt/cevm/ 

 

Senhor Jesus,  
 

Por quem José abraçou sonhos  
maiores que os medos,  

peço-te uma capacidade de sonhar  
como a de José e de Maria. 

Ensina-me a sonhar livremente,  
confiando apenas nos sonhos do Pai. 

Vence em mim as inseguranças e bloqueios 
que me impeçam de abraçar os sonhos 

que nascem do coração de Deus. 
Concede à Tua Igreja corações disponíveis 
para viver um sonho  que é maior que nós. 

Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer  
meus os sonhos que são Teus. 

 

São José, homem capaz de sonhar a  
vocação, rogai por nós. 

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

ABRIL           INFORMAÇÕES 

Domingo - 18      Inicio da Semana de Oração pelas Vocações Consagradas. 
 09.00h    Recolha de Sangue no Centro Comunitário 

Da Páscoa 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

5ª feira - 22 10.00h    Reunião de Vigararia no Bárrio 
Sábado - 24 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo do Bairro da Figueira 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo - 25      Dia Mundial da Oração pelas Vocações 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

IV Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Da Páscoa 16.00h    Terço e Exposição do Santíssimo na Igreja Paroquial 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19h 

* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

III Domingo 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

3ª feira - 20 21.15h    Reunião de catequistas do 3º ano no Centro Comunitário 
4º feira - 21 21.15h    Reunião de pais dos catecúmenos que vão fazer o rito de eleição 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo IV da Páscoa - 25 Abril 
  

    * Act 4, 8-12     * Sl 117      * 1 Jo 3, 1-2       * Jo 10, 11-18 
 

   Todos os anos a liturgia do quarto Domingo de Páscoa 
apresenta o tema do «bom pastor», sublinhando os seus 
diversos aspectos. O trecho do Evangelho que nos é pro-
posto este ano toma em consideração a coragem do bom 
pastor que não faz qualquer cálculo, mas ama gratuita-
mente as suas ovelhas e por elas sacrifica a vida. A 
segunda leitura fala do dom da vida que Deus, já desde agora, faz 
aos homens.  
   O cristão não pode ter medo de se sacrificar a si mesmo porque sabe 
que a morte é condição necessária para que esta vida plena se possa 
manifestar. 
   A primeira leitura está também associada a este tema: a sua parte cen-
tral descreve-nos o que aconteceu a Cristo «verdadeiro pastor»: foi cru-
cificado, mas a sua morte foi fonte de vida.                                      F. ArmellinI                                                          

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 

 
Horário das 

Missas  
 

       Domingos 
  -9.00h 

   -11.00h 
   -18.30h  

 
 

    Sábados 
- 17. 30h  
- 19.30h 

 


