
OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

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  

2ª feira - 18 18.00h    Terço na Igreja Paroquial—”1 milhão de crianças rezam o Terço” 
São Lucas 20.30h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.00h    Início da Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    
3ª feira - 19 18.30h    Reunião de catequistas da infância para preparação da Catequese  
4ª feira - 20     Aniversário natalício do Pe Eduardo Abril Lopez 
 19.00h    Missa na Igreja Paroquial em acção de graças pelo aniversário do 

Pe Eduardo 
 20.30h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 21 19.00h    Missa na Igreja de Casal do Guerra  
 21.15h    Reunião do Secretariado Permanente 
6ª feira - 22 
S. João Paulo II 

21.00h    Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 

Sábado - 23 11.30h    Casamento de Susana e Carlos    
 13.00h    Baptismos 
 17.30h    Missa na Igreja do Bairro da Figueira  
 19.00h    Oração do terço orientado pelo grupo COP JMJ 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo –24     Dia Mundial das Missões e 90 anos do Seminário dos Olivais 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 XXX Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial   

(transmitida pela Radio Renascença) 
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 

Filme “Fátima” 
   O filme "Fátima" já 
estreou e continua este 
fim de semana nos 
cinemas. Passando a 
publicidade, o cinema 
Cineplace nas Caldas 
da Rainha, tem dispo-
níveis duas versões do 
filme e pode ver os 
horários na pagina cineplace.pt 

Constituição e Programação das 
Equipas de Zona 2021/2024 

 

Pede-se que os membros do Conselho Pasto-
ral 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, ao Secretariado 
Permanente ou no cartório paroquial.  
A reunião do Conselho Pastoral Paro-
quial está marcada para dia 22 de Outu-
bro às 21.00h 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os 
ofertórios das missas são 
para as Missões 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 857 
17 de Outubro 

de 2021  XXIX Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Rumo ao Sínodo dos Bispos de 2023 
 
   Caríssimos diocesanos  
   Como sabemos, o Papa Francisco escolheu para tema da próxi-
ma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos a própria sinodalida-
de da Igreja, isto é, o modo conjunto como havemos de viver, 
conviver e aprofundar a nossa própria realidade batismal, que a 
todos insere no Corpo de Cristo, Templo do Espírito e Povo de 
Deus. Nenhum de nós pode ser cristão só por si, mas sim com os 
outros e para os outros. Assim rezaremos e viveremos de verdade o “Pai nosso”. 
   A experiência que fizemos no Sínodo diocesano de Lisboa (2014-2016) acentuou esta ver-
dade e a principal opção prioritária que as suas conclusões indicaram foi exatamente a 
“promoção de dinâmicas sinodais”. Por convite do Papa Francisco, temos agora uma oportu-
nidade especial de o fazer, uma vez que o próximo Sínodo dos Bispos pressupõe uma fase 
diocesana, em que cada Igreja Local responderá a um questionário enviado de Roma. Vamos 
fazê-lo com todo o empenho, retomando o que fizemos há anos na preparação do nosso 
Sínodo diocesano, com muitos grupos para tal constituídos nas várias comunidades, além de 
outras participações que enriqueceram o conjunto. 
   Temos já a equipa diocesana de coordenação, que com o Cónego Rui Pedro Carvalho acom-
panhará esta fase, que durará até março próximo. Como ficou combinado na última reunião 
de vigários, cada paróquia e comunidade escolherá o seu coordenador local. As indicações 
mais precisas podem obter-se diretamente no “site” do Patriarcado. 
   A abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos decorrerá em geral no próximo Domin-
go, 17. Em Lisboa adiamos um pouco e será na segunda-feira 25 de outubro, na Sé, 
para coincidir com a solenidade da respetiva dedicação. A partir das 17h30, teremos 
a celebração de abertura da fase diocesana do Sínodo, que culminará com a Eucaris-
tia, a partir das 19h00. Peço a todos os coordenadores locais que lá estejam presen-
tes, na medida do possível. 
   Entretanto, está constituída a coordenação diocesana que, além do Cónego Rui Pedro, con-
ta com os seguintes membros do laicado, vida consagrada, diaconado e sacerdócio: Adriana 
Moleiro, Pe. António Matos, Catarina e Nuno Luís Fortes, Eduardo Valente, Fátima Salgueiro, 
Diác. José Noronha de Andrade e Pe. Ricardo Figueire-
do. 
 

Caminhando convosco, no Evangelho de todos, 
 

Domingo, 10 de outubro de 2021 
+ Manuel, Cardeal-Patriarca 

Nota: podem consultar mais infor-
mações na página do Patriarcado 
de Lisboa procurando sínodo dos 
bispos 2021-2023 
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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE  O PAPA FRANCISCO PARA O 
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2021 
 

«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvi-
mos» (At 4, 20) 
  

Queridos irmãos e irmãs! 
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reco-
nhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comuni-
tária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus 
com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da Encarnação, no 
seu Evangelho e na sua Páscoa mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e 
assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Tudo, em Cristo, nos 
lembra que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de redenção não Lhe são estra-
nhos e também nos chama a sentirmo-nos parte ativa desta missão: «Ide às saídas dos cami-
nhos e convidai todos quantos encontrardes» (Mt 22, 9). Ninguém é estranho, ninguém 
pode sentir-se estranho ou afastado deste amor de compaixão. (…) 
 
(podem ler toda a mensagem em https://www.opf.pt/dia-mundial-missoes/ ou aguardar 
pelas próximas folhas) 

NOVOS MINISTROS EXTRAORDINÁ-
RIOS DA COMUNHÃO 

 

Os candidatos que aceitaram esta mis-
são vão ter que fazer o curso. Por isso 
devem passar esta semana pelo cartó-
rio para preencher uma ficha e entre-
gar uma fotografia tipo passe.  
A formação é nos dias 6, 13 e 20 de 
Novembro na Paróquia da Portela de 
Sacavém. 

"UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO dia 18 de outubro às 18.00h  

 

Tal como em anos anteriores, a  Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre promove uma jornada de oração chamada “Um milhão 
de crianças reza o Terço pela paz no mundo , que irá mobilizar 
crianças de todo o mundo.  
A nossa paróquia apela às crianças, pais e restantes familiares 
que se juntem a esta jornada, na Igreja Paroquial, no dia 18 
às 18.00h.   

Voluntários para o Centro Comunitário 
 

As actividades da Paróquia vão pouco a pouco 
retomando à sua normalidade e a maioria acon-
tece no Centro Comunitário, que mantém a por-
ta aberta sempre que necessário. Mas para isso, 
são precisos voluntários que acolham, encami-
nhem, vigiem e ajudem na portaria.  
Por isso pedimos a quem estiver disponível 
para este serviço de voluntariado, que contac-

TERÇO JMJ   
Os jovens do COP (comité organizador paroquial das 
JMJ) convidam os jovens e restante comunidade 
paroquial  para a oração do terço, no sábado dia 23 
às 19.00h na Igreja Paroquial  

F. Armellini 

Refrães dos Cânticos do XXIX Domingo do T. Comum - 17 de Outubro 

Entrada Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia  

Salmo Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia: que ela venha sobre nós. 

Apres. Dons Quem quiser ser grande no meio de vós, seja vosso servo, diz o Senhor. 
Quem se humilha será exaltado, Aleluia. Aleluia.  

 Comunhão Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. 

Pós-Comunhão Se alguém quiser seguir-Me, se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e 
siga-Me,  tome a sua cruz e siga-Me. 

Final Hossana, hossana, Rainha de Portugal! Hossana, hossana Virgem Maria. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXX do T. Comum - 24 Outubro 
  

        * Jer 31, 7-9      * Sl 125          * Hebr 5, 1-6          * Mc 10, 46-52  
 

   O episódio da cura do cego Bartimeu narrado no Evangelho é uma cate-
quese sobre a iluminação que o cristão recebe quando, no Baptismo, 
encontra Cristo. É neste sacramento que são abertos ao homem os olhos e 
é aí que se compreende o que significa seguir a Cristo. 
   Esta iluminação não é, porém, dada uma só vez e de maneira definitiva. 
A luz de Cristo pode ser ofuscada, tapada ou até apagada no coração do discípulo. Qunado 
isso acontece, é necessário percorrer de novo o caminho espiritual do cego Bartimeu. 
   A primeira leitura prepara-nos para este ensinamento porque apresenta o caminho dos 
israelitas, «cegos», que da terra da escravidão vão rumo à liberdade. É o próprio Deus que 
os guia.  A segunda leitura contém uma mensagem de consolação para os que, depois de 
terem sido iluminados por Cristo, seguem o Mestre ao longo do caminho: Ele é o compa-
nheiro de viagem que sabe compreender todas as suas fraquezas. 

 A Federação pela Vida volta a organizar a “Caminhada 
pela Vida”, no dia 23 de Outubro, a partir das 14.30h, nas 
cidades de : Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, 
Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu. Numa altura em 
que o direito à Vida volta a estar ameaçado, é importante 
mostrarmos que toda a vida tem dignidade.  
A organização pede que levem máscaras. 

Esta semana rezemos: 
- pelo Seminário dos Olivais, que celebra no dia 24 de Outubro 90 anos e por todos os 
seminaristas e padres que por lá passaram. 
 
-pelas 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 pagelas e o guião mis-
sionário (com orações, meditação do terço, etc) para intensificarmos a nossa oração pelos 
missionários.  


