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Em maio, Santuários em oração com o Papa  
pelo fim da pandemia 

 

  O Papa Francisco vai lançar durante o mês de maio uma “maratona” de 
oração pelo fim da pandemia com o tema ‘A oração a Deus subiu inces-
santemente de toda a Igreja (At 12,5). 
   A iniciativa vai envolver todos os santuários do mundo, “para que se 
tornem promotores junto dos fiéis, famílias e comunidades da recitação 
do Rosário, invocando o fim da pandemia”. Os  santuários vão guiar a 
oração mariana, transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 
18h00 (hora de Roma, menos uma em Lisboa), em todos dos dias de maio. 
   O próprio Papa vai inaugurar esta iniciativa de oração, a 1 de maio, encerrando-a tam-
bém, no último dia do mês que, na tradição católica, é particularmente dedicado à oração 
mariana.  
   Procuremos associar-nos com o Papa nesta oração universal pelo fim da pandemia. 

Festa da Primeira Comunhão 
 

   Os pais das crianças do 3º ano da catequese terão uma reunião no dia 7 de 
maio, às 21.15h , na Igreja Paroquial para preparação da Festa da Primeira 
Comunhão 

 

FESTA DA FAMILIA 2021 
 

   A nossa Diocese celebrará a Festa da Família no 
Domingo 30 de Maio em cada paróquia. Este ano 
terá esta modalidade por causa da pandemia.  
   Na eucaristia desse Domingo haverá uma bênção 
especial para as famílias. Os casais que este ano cele-
bram 10, 25, 50, 60 ou mais anos de matrimónio, 
poderão receber um Diploma com a Bênção Jubilar do 
Cardeal Patriarca! Para tal basta inscrever-se no site da nossa Paróquia ou no cartório 
Paroquial. 
   Haverá também Eventos Online de preparação para esta Festa, todos os dias de 24 a 
28 de Maio, às 21:30, no Youtube da Pastoral da Família. Tratar-se-á o Tema da Edu-
cação percorrendo o Capítulo 7 da Amoris Laetitia.  
   Por fim, no próprio Domingo 30 de Maio, à tarde, haverá um evento Online com um 
diálogo entre gerações, também no Youtube da Pastoral da Família. No final o Cardeal 
Patriarca irá dirigir a palavra a todas as famílias.  

ABRIL/ MAIO           INFORMAÇÕES 

Domingo - 25      Dia Mundial da Oração pelas Vocações 
IV Domingo 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
da Páscoa 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo do 16.00h    Terço e Exposição do Santíssimo na Igreja Paroquial 
Bom Pastor 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 26  12.30h    Missa na Igreja Paroquial 
3º feira - 27 21.15h    Reunião do Secretariado Permanente do Conselho Pastoral 
6ª feira - 30  21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 1 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo dos Candeeiros 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 2  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

V Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
da Páscoa 12.30h    Baptismo 

Dia da Mãe 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 

Liturgia do próximo Domingo:    Domingo V da Páscoa - 2 Maio 
  

          * Act 9, 26-31      * Sl 21           * 1 Jo 3,18-24        * Jo 15, 1-8 
 

Só estando unido a Cristo o homem pode produzir obras que são o fruto do Espírito. Esta 
é a ideia central do Evangelho de hoje apresentada com a imagem da videira e dos ramos. 
A segunda leitura sublinha um outro aspecto. Diz que a nossa fé se manifesta exteriormente 
mediante as obras do amor. Estas acabam por «recompensar» também quem as pratica, dando-lhe a 
certeza que tem em si a vida de Deus. 
A primeira leitura apresenta o exemplo de Paulo que, não obstante as incompreensões, suspeitas e 
dificuldades que teve que enfrentar soube manter-se unido a Cristo e à comunidade dos discípulos.                               

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 

 

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 Paroquial 
e aos que exercem funções na missão da Igreja, que procedam à sua res-
pectiva consulta para trabalharmos brevemente. 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está organizar uma campanha de angariação 
de alimentos para os necessitados. Quem quiser contribuir com algum género alimentar 
não perecível poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  


