ABRIL
Domingo - 3

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
14.30h
15.00h
16.00h
16.30h
18.30h
16.00h
18.30h
21.00h
21.15h
21.15h
21.00h
10.00h
15.00h
16.00h
19.00h
21.00h
21.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
V Domingo
Reabertura da Sala de Chá
da
Zona 4: Via-sacra nas ruas da Azambujeira
Quaresma
Via-sacra na Igreja, com participação do 6º ano de catequese
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
hora de verão
Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 5
Confissões na Igreja da Ribafria
Reunião de catequistas da infância
Encontro de Liturgia para toda a comunidade
Reunião de catequistas Say Yes
Reunião do Conselho Económico Paroquial
4ª feira - 6
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
5ª feira - 7
Reunião do clero da Vigararia no Bárrio
Confissões na Igreja da Azambujeira
Confissões na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Zona 13: Via-sacra na Capela
Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, aberta a toda a comunidade
21.15h Reunião com a equipa de Liturgia e M.E.Cs, no Centro Comunitário para preparação da Páscoa
6ª feira - 8
10.30h Confissões no Lar da Goucharia
14.00h Confissões no Lar da Santa Casa da Misericórdia
21.00h Zona 1: Via-sacra na APZ
21.00h Zona 8: Via-sacra na rua
21.00h Confissões para o Rise Up e para o Say yes
Sábado - 9
09.00h Ensaio para os Catecúmenos
10.00h Confissões para a catequese - do 4º ao 6 anos
hora
18.00h Missa na Igreja da Ribafria
de
19.30h Missa na Igreja Paroquial
verão
20.45h Via-Sacra orientada pelo Say yes, para toda a comunidade
Domingo - 10 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.00h Missa de Domingo de Ramos: Começa na Prc. Damasceno de
Campos com procissão de Ramos
Domingo
12.30h Baptismos
12.30h Almoço na Zona 1: sopa de legumes, filetes e mão de vaca
de
14.30h Reabertura da Sala de Chá
Ramos
15.00h Encontro Matrimonial: Via-sacra em Vermoil
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

Paróquia
da Benedita

V Domingo da Quaresma - Ano C

Nº 880
3 de Abril
de 2022

“Devemos orar com fé, perseverança e coragem"
São necessárias três condições para uma verdadeira oração: Fé, Perseverança e Coragem
A fé: se não tiverdes fé, e muitas vezes a oração é somente com os lábios, mas não vem da
fé do coração; ou uma fé fraca -pensemos no pai do filho endemoninhado, quando Jesus
respondeu: “Tudo é possível àquele que crê”, o pai diz claramente:
“Creio, mas aumenta a minha fé”. A fé na oração. Rezar com fé, quer
quando rezamos fora de um lugar de culto, quer quando vimos aqui e o
Senhor está ali: tenho fé ou é um hábito? Estejamos atentos na oração:
não podemos cair no hábito, sem a consciência de que o Senhor está
presente, que falo com o Senhor e que Ele é capaz de resolver o problema. A primeira condição para uma verdadeira oração é a fé.
A perseverança: Alguns pedem, mas a graça não vem: não têm a perseverança, porque
no fundo não precisam dela, ou não têm fé. É o próprio Jesus que nos narra a parábola do
senhor que à meia-noite vai ter com o vizinho para lhe pedir pão: a perseverança de bater
à porta. Ou a viúva, com o juiz injusto: insiste, insiste, insiste: trata-se da perseverança. Fé
e perseverança caminham juntas, porque se tens fé tens a certeza de que o Senhor te dará
o que pedes. E se o Senhor te fizer esperar, bate à porta, bate, bate e no final Ele concederte-á a graça. Mas o Senhor não age assim para se fazer desejar, nem para que digas “é
melhor que espere”: não. Fá-lo para o nosso bem, para que levemos isto a sério. Levar a
oração a sério, não como os papagaios: blá blá blá e nada mais... É o próprio Jesus que nos
repreende: “Não sejais como os pagãos, que acreditam na eficácia da oração à força da
multiplicação das palavras”. Não. A perseverança. A fé.
A coragem. Alguém pode pensar: é preciso ter coragem para rezar e para se colocar
diante do Senhor? Sim. A coragem de ficar ali a pedir e insistir, aliás, quase – quase, não
quero dizer uma heresia – como que a ameaçar o Senhor. A coragem de Moisés diante de
Deus, quando Deus queria destruir o povo e torná-lo chefe de outro povo, diz: “Não. Eu
com o povo”. A coragem de Abraão, quando negocia a salvação de Sodoma: “Talvez haja
30, talvez haja 25, talvez haja 20...”: eis a coragem. A virtude da coragem é realmente
necessária. Não somente para as obras apostólicas, mas também para a oração.
Fé, perseverança e coragem. Nestes dias em que é preciso rezar, rezar mais, pensemos se
nós rezamos assim: com fé que o Senhor pode intervir, com perseverança e com coragem.
O Senhor não desilude: não desilude. Faz-nos esperar, leva tempo, mas não desilude. Fé,
perseverança e coragem!
Papa Francisco, 23 de março 2020

Oração do Rosário pela Paz
Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:
* de 2ª a 6ª feira às 18.30h; de 3ª a 6ª feira às 8 h; sábado às 19 h; domingo às 18h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

IRS SOLIDÁRIO
Este ano, ao preencher a sua declação de IRS, pode ajudar SEM CUSTOS PARA SI, duas das
nossas instituições paroquiais.:

o Centro Social Paroquial e a Santa
Casa da Misericórdia da Benedita

Liturgia do próximo Domingo: Domingo de Ramos - 10 Abril
* Is 50, 4-7

* Sl 21 * Fl 2, 6-11

* Lc 22,14 - 23,56

Para Jesus, “amar” significa “descer”.
Ele desceu de Deus para o homem e, entre os homens, desceu até ao último,
até ao mais pequeno. É este o tema da primeira e da segunda leitura deste
Domingo de Ramos. Tema que é retomado no Evangelho, onde Jesus recomenda aos seus discípulos para não procurarem o primeiro lugar, mas o último.
Ter fé significa - dizem as leituras de hoje - ter a coragem de seguir o Mestre no caminho
que leva à doação da vida.
F. Armellini

Refrães: Domingo V da Quaresma – 3 de Abril

Reconciliação na Quaresma para as Crianças e Adolescentes
Haverá um tempo de reconciliação para preparação da Quaresma:
* dia 8 de Abril às 21h para os adolescentes e jovens do Rise Up e do Say Yes.
* dia 9 de abril às 10.00h para os catequizandos do 4º aos 6º anos

Confissões na
Quaresma

Vivência da Quaresma nas zonas

A celebração paroquial da
Reconciliação será terçafeira, dia 12 de Abril, às
21.00h, na igreja paroquial.

Zona 2: 13 de Abril -Via-sacra na capela às
20:30 h

Para as pessoas de mais idade ou doentes, haverá também confissões nos
seguintes lugares:
Dia 5 - Igreja da Ribafria às 16h

Entrada

Deus vinde em meu auxilio, Senhor, socorrei-me e salvai-me. Sois o meu
libertador e o meu refúgio: não tardeis, Senhor.

Salmo

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Apres. Dons

Vós me seduziste Senhor e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes.

Comunhão

Mulher, ninguém te condenou? “Ninguém senhor” “Nem Eu te condeno. Vai
em Paz e não tornes a pecar”

Pós-Comunhão Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos de nossos pecados, pelo seu Sangue

Final

O senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O senhor salvou-me porque me
tem amor.

Zona 1: 8 de Abril -Via-sacra na APZ às 21 h

Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à
6ª feira oração da Via-Sacra, sempre às 20 h,
na Capela .
3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 15h
Zona 7: 11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h

Via-Sacra Paroquial

Preparação da Páscoa

Na noite de 9 de Abril, às 20.45h haverá uma
Via-Sacra para toda a comunidade, com a colaboração da Catequese Say Yes.

No dia 7, às 21.15h há uma reunião
para a Equipa de Liturgia e M.E.C.
no Centro Comunitário, para preparação da Festa da Páscoa.

Sala de Chá – Abril 2022

Dia 12 - Igreja dos Freires às 10.30h

Zona 8 - Via-sacra com as famílias catequese
e pais às 6ª f às 20.30h na Capela .
8 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h

Dia 12 - Igreja do Bairro da Figueira às
14.30h

Neste domingo 3 de abril, a Sala de Chá voltará a abrir.
O horário será das 14.30h às 18.00h com a habitual venda de
filhoses e café d´Avó.
Quem quiser colaborar neste serviço, pode se inscrever no Cartório, individualmente ou como grupo.

Zona 13 - Oração do terço e Via-sacra de 2ª a
6ª f às 14h na Capela

A escala de serviço para o mês de Abril é a seguinte:

Dia 7 - Igreja da Azambujeira às 15h
Dia 7 - Igreja do Casal do Guerra às 16h

Dia 12 - Igreja dos Candeeiros às 14.30h
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

Fornecimento:
3 Abril Zona 1
10 Abril Zona 2
17 Abril fechado
24 Abril Zona 3

Equipas de serviço:
Isabel Vitorino, Caridade e São Freire
Trindade Boita, Aida e Rui Gerardo
fechado
Trindade Lourenço, Isabel, Helena M.

Horários da Missa
no período de Verão
Sábado (Vespertina):
Igreja paroquial-19.30h
outras igrejas - 18.00h
Domingo:
Igreja Paroquial:
- 9.00h
- 11.30h
- 18.30h

