
Paróquia 
da Benedita 

Nº 853 
19 de Setembro 

de 2021  XXV Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Sunset Prayer!! 
Proposta de tempo de oração 
para os jovens, organizado pelas 
Servas de Nossa Senhora de Fáti-
ma, no dia 2 de Outubro, das 16h 
às 00.00h, na Ericeira. 
Vem descobrir o que Ele tem para 
te dizer..."ao anoitecer, depois do pôr do sol".  
 

Podem-se inscrever através do formulário :  
https://forms.gle/ebE3u6JWcBtgyboi6 

AVISO M.E.C. 
 
Pede-se a todos os Ministros 
Extradordinários da Comunhão, 
que façam chegar ao cartório ou ao 
Padre Gianfranco, o mais rápido 
possível,  as sugestões de candida-
tos para convidar novos Ministros 
da Comunhão para as zonas, 
( mesmo que já o tenham feito). 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo XXVI do T.Comum - 26 Setembro 
 

* Nm 11, 25-29                    * Sl 18                * Tg 5,1-6               * Mc 9, 38-48 
 

Todas as afirmações que encontramos na segunda parte do Evangelho 
poderiam dar-nos razões para alimentar espiritualmente a nossa comuni-
dade. Todavia, o tema central das leituras de hoje é o que está na primeira 
leitura e na primeira parte do Evangelho. Trata-se do fanatismo, da inveja, 
por vezes nem sequer consciente, em relação a quem faz o bem sem  per-
tencer ao nosso grupo. O Espírito actua em toda a gente, é livre, não está 
limitado a nenhuma fronteira. 
A segunda leitura poderia servir como exemplo para confirmar esta afirmação. Há, toda-
via, infelizmente, também cristãos entre os que – como diz Tiago – acumulam riquezas, 
não partilham os seus bens com os pobres, exploram os seus operários. Por outro lado, 
conhecemos também ateus generosos, muito sensíveis às injustiças cometidas contra os 
mais pobres e indefesos. Todas as formas de bem provém do Espírito que age também 
fora da instituição eclesial.                                                                                                 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 

SETEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo -19 09.00h    Missa na igreja paroquial  
 11.00h    Missa na igreja paroquial 

 XXV 12.30h    Baptismos 
Domingo 15.00h    Assembleia Vicarial de Catequistas no Vimeiro 

do T. Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 
6ª feira - 24 17.30h    Inscrições para o 1º ano de catequese até às 20h no C. C. 
Sábado - 25  11.00h    Baptismo 
 12.30h    Baptismo 
 17.30h    Inscrições para o 1º ano de catequese até às 20h no C. C.  
 17.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo da Ribafria 
 19.30h    Missa na igreja paroquial 
Domingo -26 09.00h    Missa na igreja paroquial  

 11.00h    Missa na igreja paroquial 
 XXVI 12.30h    Baptismos 

Domingo 17.30h    Inscrições para o 1º ano de catequese até às 20h no C. C. 
do T. Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h 
* 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 
Em agenda : 


