OUTUBRO / NOVEMBRO
Domingo –31
XXXI Domingo
do T. Comum
2ª feira – 1
Solenidade de
todos os Santos
3ª feira - 2

4ª feira - 3
5ª feira - 4

Sábado - 6
S. Nuno de
Santa Maria
Domingo –7
XXXII Domingo
do T. Comum

INFORMAÇÕES

Inicio da semana de Oração pelos Seminários
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa no C.P.R.
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - Comemoração dos Fiéis defuntos
Missa na Igreja Paroquial - Comemoração dos Fiéis defuntos
Reunião da Zona 1 na APZ
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Missa na Igreja da Ribafria
Adoração do Santíssimo: na Igreja orientado pelo Renovamento
Carismático e aberto a toda a comunidade
14.30h Formação para novos Ministros Extraordinários da Comunhão na
Paróquia da Portela de Sacavém
16.30h Missa na Igreja do Casal do Guerra
18.30h Missa na Igreja Paroquial
Dia dos Seminários Diocesanos
Ofertórios Consignados
Neste fim de semana, os
09.00h Missa na Igreja Paroquial
ofertórios das missas são
11.30h Missa na Igreja Paroquial
para os Seminários
12.30h Baptismo
16.30h Oração pelas vocações de consagração especial
18.00h Missa na Igreja Paroquial
09.00h
11.00h
18.00h
09.00h
11.00h
11.30h
18.00h
08.30h
19.00h
20.30h
21.00h
19.00h
21.00h

Hora de Inverno

* 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:

Novos horários das Missas
CONTRIBUTO PAROQUIAL

Durante este mês de Novembro realiza-se o Contributo
Paroquial 2021.
Podem levar os envelopes que se encontram à saída da
igreja e entregar no ofertório das missas (sempre em
envelope), no cartório ou ao Pe. Gianfranco.

A partir de 6 de Novembro
IGREJA PAROQUIAL:
Sábado -18.30h
nas outras igrejas: - 16.30h
Domingo-9.00h , -11.30h ,
- 18.00h

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

Paróquia
da Benedita

XXXI Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 859
31 de Outubro
de 2021

Indulgências para os fiéis defuntos até o fim de novembro
Devido à pandemia e às medidas de restrições, a Penitenciaria Apostólica emitiu um
decreto que anuncia a prorrogação das
indulgências plenárias (da mesma forma
que em 2020), ou seja, para todos o mês de
novembro e não apenas no Oitavário (os
primeiro oito dias de novembro)
Este Decreto, estabelece a possibilidade de
obter as indulgências plenárias para os fiéis
defuntos durante todo o mês de novembro.
O texto afirma que a decisão foi tomada
depois de ter ouvido os pedidos recebidos
recentemente de vários Pastores Sagrados
da Igreja, devido à permanência da pandemia. A Penitenciaria Apostólica, portanto,
confirma e estende para todo
o mês de novembro de 2021
todos os benefícios espirituais já concedidos em 22 de
outubro de 2020, através de
um decreto semelhante com o qual, as
indulgências plenárias para os fiéis defuntos foram prorrogadas para todo o mês de
novembro de 2020.

gação da Covid-19, que ainda afeta a população mundial em graus variados. Em entrevista ao Vatican News no último dia 23 de
outubro, o Penitenciário-Mor Cardeal Mauro Piacenza explicou que "a regra codificada
é a de uma indulgência plenária em todos
os dias do Oitavário de 1 a 8 de novembro
para todos os que visitarem cemitérios
rezando pelos defuntos, e em 2 de novembro, especificamente, para os que visitarem
uma igreja ou oratório e ali recitarem o ‘PaiNosso’ e o ‘Credo’. Este é o standard". O Cardeal Piacenza prosseguiu dizendo que esta
é uma forma de devoção muito sentida, que se expressa
participando da missa e visitando cemitérios. Por esta
razão, para que as pessoas
possam diluir suas visitas
sem criar uma multidão, "foi
decidido expandir o tempo
dando a possibilidade de fazer uso de indulgências e assim para todo o mês de novembro será possível adquirir o que foi previsto
para os primeiros oito dias de novembro".

A oportunidade espiritual oferecida pela
prorrogação
O texto prossegue ilustrando os benefícios
da prorrogação: "Da renovada generosidade da Igreja", pode-se ler, "os fiéis certamente extrairão piedosas intenções e vigor
espiritual para dirigir a própria vida de
acordo com a lei do Evangelho, em comunhão filial e devoção para com o Sumo Pontífice, visível fundamento e Pastor da Igreja
Católica". O presente decreto, pretende
atender à necessidade ainda viva de evitar
agregações, uma causa potencial da propa-

Reavivar a fé na vida eterna
Com relação à ligação entre a Solenidade de
Todos os Santos e a comemoração dos mortos o Penitenciário-Mor recordava que:
"Nestes dias somos chamados a reavivar
nossa certeza na glória e na bemaventurança eterna" e recomendava:
"peçamos humildemente e com confiança o
perdão para aqueles que nos deixaram,
pelos seus pequenos ou grandes erros, eles
que no entanto já estão salvos no amor de
Deus, e renovemos nosso compromisso de
fé".

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA O DIA
MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2021

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXII do Tempo Comum - 7 Novembro

«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos»
(At 4, 20)
(continuação)
O mesmo se passa connosco: o momento histórico atual também não é fácil. A situação da
pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que
já tantos padeciam, e desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda
mais a sua vulnerabilidade e fragilidade. Experimentamos o desânimo, a deceção, o cansaço; e até a amargura conformista, que tira a esperança, se apoderou do nosso olhar. Nós,
porém, «não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos vossos servos por amor de Jesus» (2 Cor 4, 5). Por isso ouvimos ressoar nas nossas
comunidades e famílias a Palavra de vida que ecoa nos nossos corações dizendo: «Não
está aqui; ressuscitou» (Lc 24, 6); uma Palavra de esperança, que desfaz qualquer determinismo e, a quantos se deixam tocar por ela, dá a liberdade e a audácia necessárias para
se levantar e procurar, criativamente, todas as formas possíveis de viver a compaixão,
«sacramental» da proximidade de Deus para connosco que não abandona ninguém na
beira da estrada. Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a
indiferença e a apatia em nome dum sadio distanciamento social, é urgente a missão da
compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro, cuidado e promoção. «O que vimos e ouvimos» (At 4, 20), a misericórdia com que fomos tratados, transforma-se no ponto de referimento e credibilidade que nos permite recuperar e partilhar a
paixão por criar uma comunidade de pertença e solidariedade, à qual saibamos destinar
tempo, esforço e bens. É a sua Palavra que diariamente nos redime e salva das desculpas
que levam a fechar-nos no mais vil dos ceticismos: «Tanto faz; nada mudará!» Pois, à pergunta «para que hei de privar-me das minhas seguranças, comodidades e prazeres, se não
vou ver qualquer resultado importante», a resposta é sempre a mesma: «Jesus Cristo
triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente» e, também a nós, nos quer vivos, fraternos e capazes de acolher e partilhar esta esperança. No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho.

Na catequese, enquanto se continuar a falar só de orações, cerimónias, festas
e também da necessidade de fazer penitência e de dar esmolas não surgirão
problemas, não haverá dificuldades para obter a adesão dos membros da
comunidade.
Mas a primeira leitura e o Evangelho de hoje ensinam-nos que Deus pede muito mais. Ele
exige que todos os bens deste mundo, mesmo os que nos pertencem porque os ganhámos
com o nosso trabalho, sejam partilhados com os irmãos que se encontram em necessidade.
O único sacrifício agradável a Deus - diz a segunda leitura - é o coração disponível para
amar os homens, não só dando-lhes o que se tem, mas também a própria vida.
F. Armellini

(podem ler toda a mensagem em https://www.opf.pt/dia-mundial-missoes/ ou aguardar pelas próximas folhas)

Banco Alimentar contra a fome
O Banco Alimentar vai retomar o peditório com voluntários nos dias 27 e 28 de Novembro, com todas as
regras de segurança que ainda são necessárias: só 2
voluntários por turno (uma à entrada e oura à saída),
com máscara, identificados com um autocolante do Banco Alimentar.
Apesar dos Escuteiros e da Catequese assegurarem alguns turnos, precisamos sempre de
mais voluntários que possam disponibilizar o seu tempo para esta causa.
Os interessados devem se inscrevam no Cartório.

* 1 Reis 17, 10-16

* Sl 145

* Hebr 9, 24-28

* Mc 12, 38-44

Refrães dos Cânticos do XXXI Domingo do T. Comum - 31 de Outubro
Entrada Conduzi-me, Senhor pelos Vossos caminhos ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna. Conduzi-me Senhor, pelos Vossos caminhos
Salmo Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força.
Apres. Dons Meu Deus, na simplicidade do meu coração, Vos ofereço, Vos ofereço todas
as coisas
Comunhão Escuta Israel: não há outro Deus se não o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás de
todo o teu coração.
Pós- Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se
Comunhão guardardes a minha palavra ficareis em Mim e Eu em vós.
Final Sede perfeitos como é perfeito o vosso pai do Céu.

ZONA 1

A Zona 1 convoca uma reunião no dia 3 de Novembro, às 20.30h, para tratar de assuntos
relativos à associação. Pede-se a comparência de todos.

Visita aos Doentes
Os doentes que desejarem serem visitados pelo pároco em suas casas, deverão
comunicar ao cartório através do telefone ou pessoalmente. Deverão indicar a
morada completa e o número de telefone. Aqueles que habitualmente recebem a
visita, não necessitam de se inscrever.

NOVOS MINISTROS E. DA COMUNHÃO
Os candidatos que aceitaram esta missão
vão ter que fazer a formação que será nos
dias 6, 13 e 20 de Novembro às 14.30h, na
Paróquia da Portela de Sacavém.
A saída para a formação é às 13.00h, junto
do Centro Comunitário.

CATEQUISTAS DA ADOLESCÊNCIA
Vai acontecer uma formação para catequistas da adolescência sobre a “Metodologia de
projeto no Ano 3 Say yes” na Paróquia de
Malveira (Mafra) das 14.30h às 18.30h, nas
seguintes datas: 07 de novembro, 5 de
dezembro, 13 de fevereiro e 3 de abril.
Inscrições na página www.catequese.net

