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Mensagem do Papa Francisco convida à inscrição na disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) 

 

No encerramento da Semana de EMRC, o 
Papa Francisco enviou uma mensagem 
aos mais de 20 mil participantes, entre 
alunos e docentes de Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC), onde afirma 

que educar não é disciplinar ou meter coisas na cabeça dos 
alunos, mas saber harmonizar as potencialidades de cada um. “Ser educador não é meter 
ideias na cabeça e nada mais, não é disciplinar os alunos e nada mais. Não: ser educador é 
ser como um maestro da orquestra, que sabe harmonizar todas as potencialidades dos 
alunos, que se envolve em tudo isto”.  O Papa insistiu na educação “das três linguagens da 
pessoa”, falando na “linguagem da mente, a linguagem do coração e a linguagem das mãos. 
O educador sabe educar as três linguagens da pessoa: A Linguagem da mente, a linguagem 
do coração e a linguagem das mãos. Harmoniza tudo, ensinar a pensar, ensinar a sentir, 
ensinar a agir, a fazer”, apontou.  O objetivo do ato educativo é gerar “uma tal harmonia 
que os alunos cheguem a pensar o que sintam e o que fazem; sintam o que pensam e o que 
fazem; façam o que sintam e o que pensam. Em frente! Não teorizem sobre a Educação, a 
Educação é acompanhar, fazer um caminho, de tal maneira que os rapazes e as raparigas 
cresçam cada vez mais. Que Deus vos abençoe e em frente! Rezem por mim, por favor”, 
concluiu. 
 
Aconselhamos os Pais e/ou Encarregados de Educação, a fazerem a inscrição na disci-
plina de Educação Moral e Religiosa Católica pois, será um valioso contributo na 
aventura do crescimento e consolidação da personalidade e crescimento pessoal.   

Campanha de recolha de alimentos do Banco Alimen-
tar:  “À nossa mesa há sempre lugar para mais um’  

 

Os 21 Bancos Alimentares contra a Fome promovem, até 6 de junho, 
uma nova campanha nacional de recolha de alimentos, pedindo a parti-
cipação dos portugueses. “A situação de muitas famílias afetadas pela 
crise social que se vive no país exige um esforço coletivo e os Bancos Alimentares contam 
não só com a contribuição, mas também com a mobilização dos portugueses” .  
Como a pandemia ainda não permite o peditório com os voluntários, a comparticipação 
pode ser feita através da ‘Ajuda Vale’ (que são vales de produtos que estão nas caixas dos 
supermercados) ,  ou através do portal de doação online alimentestaideia.pt, onde se podem 
escolher bens perecíveis para doar . 
 

Quem quiser pode continuar a entregar alimentos nas eucaristias ou                            
no cartório Paroquial 
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Domingo - 30      Festa Diocesana da Família 
 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 
3ª Feira - 1  21.15h    Reunião de catequistas Say Yes 
4ª Feira - 2  19.30h     Missa vespertina da Solenidade do S. Corpo e Sangue  de Cristo 
5ª Feira - 3  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Santíssimo  11.00h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da Primeira Comunhão 
Corpo e Sangue 15.00h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da Primeira Comunhão 
de Cristo 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Sábado -  5 12.00h    Baptismos 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo do Bairro da Figueira 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 6 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
X do Tempo  12.30h    Baptismo 

Comum 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 X do Tempo Comum - 6 Junho 
  

     * Gen 3, 9-15 * Sal 129         * 2 Cor 4, 13 - 5, 1      * Mc 3, 20-35 
 

Servindo-se de imagens, a primeira leitura descreve a luta que hoje, em 
cada momento, é travada entre o bem e o mal. Quem vencerá? Desde os pri-
meiros capítulos, a Bíblia assegura que a descendência da mulher vencerá a do 
maligno. 

O Evangelho apresenta-nos Aquele que foi capaz de imobilizar o homem 
forte, o mal, e de o vencer: Jesus. A seu lado, encontramos a sua nova família, 
os discípulos que estão com Ele, na mesma casa e que escutam a sua palavra. 
A segunda leitura mostra-nos a perspectiva exacta em que devemos enquadrar as realidades 
deste mundo. Os homens são peregrinos no caminho para Deus. Alcançarão a vida plena quan-
do, em cada um deles, o mal for completamente vencido.                                            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 

 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. 


