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Rádio Maria inicia as suas emissões em Portugal 
 

A Rádio Maria, fundada há 34 anos e presente em mais de 80 países, inicia 
as suas emissões em Portugal no dia 13 de maio. 
A recitação do terço, às 15h00, a partir da Capelinha das Aparições, em 
Fátima, e com transmissão em simultâneo para todas as Rádios Maria no 

mundo dá início às emissões em Portugal, realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA. 
A Rádio Maria é de “total inspiração cristã” e tem como pilares da sua missão: “a oração, a 
evangelização e a promoção humana”, lê-se. 
Neste sentido, a programação pensada para 24 horas apresenta “uma componente muito 
forte de oração, com espaço para as notícias nacionais e internacionais relacionadas com 
a vida da Igreja Católica e, designadamente de cada diocese portuguesa”. 
As emissões, em FM pelas frequências, 102.2 em Lisboa e 100.8 no Porto vão iniciar-
se a 13 de maio de 2021 e também com presença em streaming em radiomaria.pt. 

Congresso Diocesano da Pastoral Sócio-Caritativa  
No dia 15 de maio , no Centro Pastoral de Torres Vedras, irá decorrer o Congresso da Pasto-
ral Socio-caritativa. Os interessados em participar, podem consultar o programa 
completo, bem como a ficha de inscrição, na página 
do Patriarcado de Lisboa.(procurar nos destaques) 
Convidamos, principalmente, os paroquianos ligados 
ao Voluntariado Social, a participarem. 

Semana da vida  
 

“A vida que nos toca,                                       
a vida que sempre cuidamos” 

 

A Igreja em Portugal celebra a Sema-
na da Vida de 9 a 16 de Maio. 
O Departamento da Pastoral Familiar 
disponibiliza vários recursos (textos, 
vídeos, meditações e orações para o 
terço) para ajudar a viver esta semana. Podem procurar na página https://dnpf.pt/ 
No dia 15 entre as 10h e as 11h30, haverá uma sessão online com o tema “O ministério do 
acolhimento – cuidar da comunidade” onde conheceremos alguns testemunhos sobre o 
trabalho de acolhimento (nas celebrações paroquiais; a quem procura os serviços da 
paróquia; aos que vêm de fora; aos carenciados) terminando com uma palavra do Pe. Dr. 
Marcos Faria. A sessão será transmitida por Zoom, com endereço a divulgar próximo da 
data e acesso livre. 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os 
ofertórios das missas são 
para os Meios de Comuni-
cação Social 

MAIO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 9      Inicio da Semana pela Vida 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

VI Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
da Páscoa 15.00h    Reunião do Conselho Pastoral Paroquial no Centro Comunitário 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Sábado - 15     Dia Internacional da Família   
 15.00h    Reunião com os Ministros Extraordinários da Comunhão 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo dos  Freires 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo - 16      Solenidade da Ascensão do Senhor  
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

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

 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 VII da Páscoa - Ascensão do Senhor - 16 Maio 
  

       * Act 1, 1-11          * Sl 46        * Ef 1, 17-23          * Mc 16, 15-20  
 

A primeira leitura e o Evangelho dão-nos a mensagem central desta 
festa. A Ascensão não se deve entender como uma partida, como um 
adeus, mas como uma nova presença do Mestre que se manifesta através 
de sinais. 
   A segunda leitura completa esta mensagem lembrando que a visão cristã 
do mundo não está limitada aos confins desta vida material. Tal como 
Cristo voltou à glória do Pai também nós um dia nela entraremos pela gra-
ça da Sua Morte e Ressurreição.                                                                                            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 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está a recolher alimentos para os necessita-
dos. Quem quiser contribuir poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  


