
Zona 1:  Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente  
Zona 2:  Bairro da Figueira 
Zona 3:  Moinhos Novos e Frei-Domingos 
Zona 4:  Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, 
Raposeira, Engenhoca. 
Zona 5:  Taveiro, Casal da Pequena 
Zona 6:  C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, 
Charneca do Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregó-
rio II, Outeiro 
Zona 9:  Casal da Estrada, Chamiço, Pedra 
Redonda, Casal Leirião, Portela, Casal da Bica 
Zona 10:  Benedita Solão 
Zona 11:  Benedita, Goucharia e Por do Sol 
Zona 12:  Moita do Gavião, Ninho D´Águia , 
Venda das.  Raparigas 
Zona 13:  Ribafria 

 Zonas Pastorais da paróquia:   

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 

OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo- 10 09.00h    Missa na Igreja Paroquial - inicio da catequese dos 5º e 6º anos  
  11.00h    Missa na Igreja Paroquial -  inicio da catequese dos 1º e 2º anos 

XXVIII 12.30h    Baptismos 
Domingo 16.00h    Reunião para todos os cristãos da Zona 9 no Centro Comunitário 

do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial - inicio da catequese dos 3 e 4ª anos 
 20.30h    Reunião para todos os cristãos da Zona 8 na Igreja dos Candeeiros 

2ª feira - 11 21.00h    Início da Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    
3ª feira - 12 17.30h    Bênção dos estudantes na Igreja Paroquial 
 20.30h    Terço na Igreja do Casal do Guerra, para iniciar o percurso da 

Imagem Peregrina da zeladora Conceição 
 21.15h    Reunião para os catequistas do Say Yes, no Centro Comunitário 
5ª feira - 14 19.00h    Missa na Igreja de Candeeiros  
6ª feira - 15 20.45h    Encontro com os leitores no Centro Comunitário 
Sábado - 16  11.30h    Casamento de Sandra e Davide    
 17.30h    Missa na Igreja da Azambujeira  
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo –17 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 XXIX Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial  
do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª 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 

Em agenda:  
22 de Outubro: reunião do Conselho Pastoral Paroquial às 21.00h 

 21.30h    Adoração ao Santíssimo orientado pelo grupo de jovens Benedictus  
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“A Eucaristia faz a Igreja” 
 

Escola de Leigos na nossa Paróquia 
 

Na próxima segunda-feira dia 11, às 21.00h, vai-
se iniciar mais um semestre da Escola de Leigos.   
A nossa Paróquia requisitou o curso “A Eucaris-
tia faz a Igreja” lecionado pelo Pe Nuno Tavares. 
Quem quiser, ainda se pode inscrever na pagina 
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/a-
eucaristia-faz-a-igreja/ 
Devido à pandemia, este curso ainda é por teleconferência. Os inscritos receberão um 
email com os dados para aceder às aulas. O curso tem um custo de 45 euros por semestre. 
 
Para quem não tem computador ou internet, a Paróquia vai transmitir no 
Centro Comunitário. Basta aparecer nesta segunda-feira e fazer a inscrição 
no local. 

Constituição e Programação das Equipas de Zona 2021/2024 
 

Pede-se que os membros do Conselho Pastoral que entreguem a composição das novas 
equipas de zona, representantes dos grupos e movimentos e a programação de activida-
des até dia 17 de Outubro. Podem entregar ao Secretariado Permanente ou no cartório 
paroquial.  
A reunião do Conselho Pastoral Paroquial está marcada para dia 22 de 
Outubro às 21.00h 

 
BÊNÇÃO DOS ESTUDANTES 2021 

 
Tal como nos anos anteriores, convidamos todos os 
estudantes e suas familias, a participarem na cele-
bração bênção dos estudantes. 
Será no dia 12 de Outubro, às 17.30h, na Igreja Paro-
quial. 
 
Também celebraremos os 57 anos do INSE/ECB 

 



Atendendo às recomendações da CEP , retomamos agora: 
 

* A Igreja Paroquial terá o seguinte horário:  
         2ª  feira das 10.00h às 18.00h  ,   3ª a 6ª feira das 8.00h às 18.00h 
        Sábados das 10.00 h às 20.30h  ,  Domingo das 8.30h às 19.30h 
         
 

* A partir de 5ª feira dia 14 retomaremos as missas nas Igrejas das zonas, assim como 
aos sábados às 17.30h. Mantendo as mesmas normas de segurança aplicadas à Igreja 
Paroquial. 
 
 

* O Oratório da Imagem Peregrina pode retomar o seu percurso, pedindo a quem entre-
ga a Imagem, que faça a devida desinfecção. 

AVISOS VÁRIOS: 
 
* LEITORES: Convocam-se todos os leitores para um encontro dia 15 de Outubro,  às 
20.45h no Centro Comunitário. 
 
*NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO: Os candidatos que aceitaram 
esta missão vão ter que fazer o curso. Por isso devem passar esta semana pelo cartório 
para preencher uma ficha e entregar uma fotografia tipo passe.  
A formação começa dia 9 de Novembro na Paróquia da Portela de Sacavém. 
 
* EFEMÉRIDE: no dia 13 de Outubro celebra-se os  75 anos da peregrinação das Paróquias 
de Benedita,  Turquel e Alcobertas à Serra dos Candeeiros, onde se inaugurou o Cruzeiro e 
o nicho da Imaculada Conceição. Esta peregrinação realizou-se em agradecimento por 
Portugal não ter entrado na II Guerra Mundial e como oração pela paz Mundial. 
 
* TRANSMISSÃO DA MISSA PAROQUIAL PELA RADIO RENASCENÇA: No dia 24 de Outu-
bro, a Radio Renascença vem à nossa Paróquia para transmitir a missa das 11.00h. 
 
* DIA MUNDIAL DAS MISSÕES: O mês de Outubro é o mês dedicado às missões, com a 
celebração do Dia Mundial das Missões a 24 de Outubro. Na igreja podem encontrar page-
las e o guião missionário (com orações, meditação do terço, etc) para intensificarmos a 
nossa oração pelos missionários.  
 
* SEMINÁRIO DOS OLIVAIS: O Seminário dos Olivais, celebra no dia 24 de Outubro 90 
anos. Tenhamos esta obra nas nossas orações, assim como todos os seminaristas e padres 
que por lá passaram. 
 
* ORAÇÃO DO TERÇO: A Ajuda à Igreja que Sofre convida todas as crianças, para mais uma 
vez participarem na iniciativa:  1 milhão de crianças rezam o Terço.. Será no dia 18 de 
Outubro 
 
* ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO: O grupo de jovens Benedictus vai orientar uma Adoração 
ao Santíssimo no dia 16 de Outubro às 21.30h, aberta a toda a comunidade, convidando 
especialmente os jovens e adolescentes. 

F. Armellini 

Filme “Fátima” 
   O filme "Fátima" já estreou. Passando a publicidade, o cinema Cine-
place nas Caldas da Rainha, tem disponíveis duas versões do filme: 
uma original e outra dobrada em português. 
As sessões da versão original são todos os dias às 18.50h e às 21.30, 
até dia 13 de outubro. 
As sessões em português são sábado e domingo às 13.40 e às 16.20, 
e na 2ª, 3ª e 4ª feiras às 16.20h. (confirmar na pagina cineplace.pt) 

Refrães dos Cânticos do XXVIII Domingo do T. Comum - 10 de Outubro 

Entrada Cristo Jesus, Tu me chamaste, eu te respondo “Estou aqui”. Tu me chamaste 
pelo meu nome, eu te respondo “Estou aqui”. 

Salmo Enchei-vos da vossa misericórdia, será ela a nossa alegria. 

Apres. Dons A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria, ela é a 
tua salvação. 

 Comunhão É o meu corpo, tomai e comei. È o meu sangue tomai e bebei. Porque Eu 
sou a vida, porque Eu sou o amor. Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor 

Pós-Comunhão “Jesus eu amo-te”    ou  “Teu amor é melhor do que a vida, Senhor” 

Final Povo teu somos ó Senhor, pois Tu nos libertaste pela palavra e pelo amor 
com que nos resgataste 

Liturgia do próximo Domingo: XXIX Domingo do T. Comum - 17 de Outubro       
                                      
         *  Is 53,2a.3a.10-11           * Sl 32       * Hb 4,14-16         * Mc 10, 35-45 
 

Na Igreja não há chefes que mandam e súbditos que obedecem; gente hon-
rada e respeitada, cheia de privilégios, e pessoas com menor dignidade. Todos 
são irmãos e cada um deve considerar-se sempre ao serviço dos outros. As 
diversas capacidades e habilitações de cada um não foram dadas por Deus 
para provocar divisões e para favorecer a competição, como geralmente acon-
tece entre os homens, mas para a comunhão e a complementaridade. Ser grande 
significa ser o último e servo de todos, como Cristo fez. Esta é a mensagem do Evangelho. 

A primeira leitura mostra como Deus começou a preparar o seu povo para assimilar a difícil 
mentalidade do serviço e do dom de si, mentalidade que Jesus encarnou em plenitude na sua 
pessoa. 

A segunda leitura apresenta o exemplo de Cristo. Ele não receou descer ao nível dos 
homens, mas fez-Se um deles, partilhando a sua condição. Também os seus discípulos devem 
ter coragem de descer até ao nível dos últimos. 

 A Federação pela Vida volta a organizar a “Caminhada pela Vida”, 
no dia 23 de Outubro em várias cidades do país. Numa altura em 
que o direito à Vida volta a estar ameaçado, é importante mostrar-
mos que toda a vida tem dignidade. Em família, com os amigos,  
podem consultar na página https://www.federacaopelavida.pt/
caminhadas as cidades e os horários das caminhadas. 


