
Paróquia 
da Benedita 

Nº 854 
26 de Setembro 

de 2021  XXVI Domingo do Tempo Comum - Ano B 

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 

INICIO DO ANO CATEQUÉTICO 
 

Dia 9/10– início da catequese da Adolescência 
                                        * na missa das 17.30h  para o Say Yes do 7º e 8º ano  
                 * na missa das 19.30h para o Say Yes dos grupos mistos  
 

Dia 10/10 -  inicio da catequese da Infância 
                  * na missa das 9.00h para os 5º e 6º anos   

                                                * na missa das 11.00h para os 1º e 2º anos  
                          * na missa das 18.30h para os 3º e 4º anos  

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo XXVII do T. Comum - 3 Out. 
 

          * Gn 2,18-24           * Sl 127           * Hb 2,9-11      * Mc 10, 2-16 
 

A alguns pregadores hoje não deve parecer verdade que se possa 
insistir, com a necessária dureza, em normas morais relativamente 
esquecidas ou até vilipendiadas. O modelo da família proposto pelas tele-
novelas não é certamente dos melhores e, sem darem por isso, muitos 
acabam por assimilá-lo e por considerar normais e lícitos os comportamentos que têm 
efeitos nefastos para o indivíduo e para a sociedade. 

A palavra deste Domingo ajuda-nos a entender que a indissolubilidade do matrimónio, 
a monogamia e a castidade não são imposições  duras e irrazoáveis, mas foram propostas 
como defesa da dignidade do homem e da mulher. Qualquer escolha contrária ao projecto 
de Deus pode proporcionar prazer, mas não felicidade. Por que razão quis Ele o homem e 
a mulher?                                                                                                                                       F. Armellini           

SETEMBRO / OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo -26 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 XXVI 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

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 

5ª feira - 30 10.00h    Reunião do Clero da Vigararia 
Sábado - 2  16.30h    Sunset Prayer na Ericeira com as Servas de Nª Senhora de Fátima 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Azambujeira 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo –3 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 XXVII 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo 12.30h    Baptismos 

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:  
12 de Outubro: Bênção dos estudantes às 17.30h na Igreja Paroquial 

Sunset Prayer!! 
Proposta de tempo de oração para os 
jovens, organizado pelas Servas de N. Sª de 
Fátima, 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 ins-
crever através do formulário: 
 https://forms.gle/ebE3u6JWcBtgyboi6 

AVISO M.E.C. 
Pede-se a todos os Minis-
tros Extradordinários da 
Comunhão, que o mais 
rápido possível, façam 
chegar ao cartório ou ao 
Padre Gianfranco,  as 
sugestões de candidatos 
para novos Ministros. 


