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FESTA DA FAMILIA 2021 
 

   “Caríssimos casais e famílias do Patriarcado de Lisboa:  
   Aproxima-se o dia da nossa festa. Nas vossas paróquias, podeis 
participar presencialmente na Santa Missa e, conforme combinar-
des com os vossos párocos, comemorar especialmente as bodas 

matrimoniais mais marcantes, que Deus abundantemente abençoa. À tarde, podereis acom-
panhar "online" o encontro que se realizará em Óbidos, com a minha presença também.  
   Este ano versaremos o capítulo VII da exortação Amoris Laetitia, do Papa Francisco, dedi-
cado a "Reforçar a educação dos filhos", com reflexões e indicações de grande oportunidade 
para a vida familiar no seu conjunto. Não percamos a oportunidade de aprender e progredir 
uns com os outros, no grande desígnio da transmissão da vida e da fé. Importa a cada família 
e a todos nós como "família de Deus" (Ef 2, 19).  
   Conto convosco. Contem sempre com este vosso irmão e amigo, 
  + Manuel Clemente,  Cardeal-Patriarca de Lisboa” 
 
 

   A “Festa da Familia” começa  na segunda feira dia 24 e ter-
mina no dia 30 de maio. 
   Durante a semana será transmitida uma palestra diária, às 
21.30h, sobre família e educação, e os temas são os seguintes:  24 de maio: “Onde estão 
os filhos?” ;    25 de maio: “A formação ética dos filhos e o valor da sanção como estímu-
lo”;   26 de maio: “Realismo paciente” ;  27 de maio: “A vida familiar como contexto edu-
cativo”;   28 de maio: “Sim à educação sexual”. 
   No dia 30 às 15.30h há uma “Conversa entre gerações” e a transmissão da Missa de 
Encerramento com o Cardeal Patriarca de Lisboa.  
   Para ver as transmissões devem procurar no YOUTUBE: família-patriarcado,  ou no 
Facebook: pastoral familiar de lisboa.   
   Mais informações na pagina www.familia.patriarcado-lisboa.pt/ 
 
 

CELEBRAÇÃO DAS BODAS MATRIMONIAIS NA PARÓQUIA 
 

Para os casais que se inscreveram, a celebração das Bodas Matrimoniais 
será na Eucaristia às 11.00h no dia 30 de maio na Igreja Paroquial.  
Pedimos que venham às 10.30h, para se dirigirem ao stand no átrio da Igreja e confirma-
rem a inscrição, recebendo as restantes informações. Haverá lugares reservados para os 
casais jubilares. 

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 

MAIO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 23  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 
Domingo de 
Pentecostes 

11.00h    Missa na Igreja Paroquial -  

   com Celebração da Iniciação Cristã dos Catecúmenos (Baptismo,       

   Crisma e Primeira Comunhão) 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

5ª Feira - 27      Aniversário natalício do Diac António da Luz 
 21.15h    Reunião para os pais dos Catecúmenos  
6ª Feira - 28  21.15h    Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado -  29 09.00h    Festa do Perdão para o 1º grupo da 1ª Comunhão na Igreja 
 11.00h    Festa do Perdão para o 2º grupo da 1ª Comunhão na Igreja 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Azambujeira 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Santíssima 11.00h    Missa na Igreja Paroquial— Celebração das Bodas Matrimoniais 
Trindade 15.00h    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 

Domingo - 30      Festa Diocesana da Família 

Liturgia do próximo Domingo:     Santíssima Trindade - 30 Maio 
  

       * Deut 4,32-34.39-40        * Sl 32        * Rom 8,14-17         * Mt 28,16-20 
 

Cada uma das leituras deste Domingo ensina-nos algo sobre o rosto de 
Deus. A primeira diz-nos que o Deus da Bíblia é diverso do Deus dos 
pagãos e do que é adorado pelos fiéis de outras religiões: não está longe, 
mas perto do homem, interessa-se pelos seus problemas, intervém para o 
conduzir à sua vida. O Evangelho fala-nos da família de Deus, uma família aberta a todos 
os homens. Estes serão nela inseridos pela “força” que deriva da ressurreição de Cristo. A 
segunda leitura ensina-nos como chamar a Deus em quem acreditamos: “Abba, Pai!                                                  
                                                                                                                                                             F. Armellini 

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.  

 CATECUMENOS  2020/2021 :  Pede-se às catequistas que têm crianças  que 
entraram na catequese e ainda não são baptizadas, que enviem ou entreguem os  seus 
dados no cartório. 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofertórios das 
missas são para o Apostolado dos Leigos 


