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INFORMAÇÕES
09.00h
09.00h
11.30h
14.30h
15.00h
16.30h
18.30h
14.00h
08.30h

Recolha de Sangue no Centro Comunitário
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - participação do 6º ano da catequese
Abertura da Sala de Chá
Zona 8: Missa de Festa de Nossa Senhora do Desterro
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Missa ferial
Não há missa ferial às 19.00h
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
08.30h Missa Ferial
21.00h Escola de Leigos—Escritos Paulinos
08.30h Missa Ferial
Não há missa feiral às 8.30h
11.30h Casamento de Regina e Bruno
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 6 seguidas de convívio
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
XXVI Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima
11.30h Baptismo
19.00h Boas Festas Pascais na Zona 3, seguidas de convívio no Clube de
Frei-Domingos
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Inicio da Semana Mundial de Oração pelas Vocações
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Neste fim de semana, os ofertórios das missas são para as
12.30h Baptismos
Novas Igrejas do Patriarcado
14.30h Abertura da Sala de Chá
16.30h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
18.30h Missa na Igreja Paroquial

* 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:
3 de Maio: Reunião com a Equipa do CPM às 21.15h
8 de Maio: Almoço paroquial com as zonas 6 e 13
Zonas Pastorais da paróquia:
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 Gregório 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

Paróquia
da Benedita

II Domingo de Páscoa - Ano C

Nº 883
24 de Abril
de 2022

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
A Festa da Divina Misericórdia celebra-se no 1.º domingo depois
da Páscoa e foi proposta por S. João Paulo II no ano 2000. A devoção à Divina Misericórdia foi promovida pela Irmã Maria Faustina
Kowalska (1905-1938), que recebeu a mensagem da misericórdia
de Deus, que pede confiança em Deus e uma atitude de misericórdia para com o próximo. Apela à proclamação e à oração pela
Misericórdia Divina para o mundo.
Sob o lema “Misericordiosos como o Pai”, o Papa Francisco anima todos os cristãos a serem misericordiosos uns com os outros
porque «a misericórdia é a trave mestra que sustenta a vida da
Igreja». Para o Papa, a misericórdia não é uma palavra abstrata, mas um rosto para reconhecer, contemplar e servir. “Jesus de Nazaré com a Sua palavra, com os seus gestos e com
toda a Sua pessoa revela a misericórdia de Deus. N’Ele não há nada em que falte compaixão. A Sua Pessoa não é outra coisa senão Amor, um amor que se doa e oferece gratuitamente. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, para com as pessoas
pobres, excluídas, doentes e em sofrimento, levam consigo o distintivo da misericórdia”.
A seguir, relembramos algumas frases do Papa sobre o perdão e a misericórdia:
1. “Redescubramos as obras de misericórdia corporais: dar de comer aos famintos, dar
de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos doentes,
visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espirituais: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os
tristes, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos
vivos e defuntos”. Bula Misericordiae Vultus,
2. “Comove-nos a atitude de Jesus: não escutamos palavras de desprezo, não escutamos
palavras de condenação, apenas palavras de amor, de misericórdia, que convidam à conversão”. Primeiro Angelus do Papa Francisco, 17 de março de 2013.
3. “Como é difícil muitas vezes perdoar! E, no entanto, o perdão é o instrumento colocado
nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. O perdão é uma força que
ressuscita para uma vida nova e infunde a valentia para olhar o futuro com esperança.
Deixar cair o rancor, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para viver
felizes”. Mensagem para a XXXI Jornada Mundial da Juventude 2016.
4. “Não se pode viver sem perdoar ou, pelo menos, não se pode viver bem, especialmente
em família”.
“A misericórdia para a qual somos chamados abraça toda a criação que Deus nos confiou
para sermos cuidadores e não exploradores, ou pior ainda, destruidores.” Audiência geral
4 de novembro de 2015
(virar a página)

continuação
5. “O sofrimento do outro constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do irmão
recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos”.
“Quanto desejo que (...) as nossas paróquias e as nossas comunidades, cheguem a ser
ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença”.
“A mensagem da Divina Misericórdia constitui um programa de vida muito concreto e
exigente, pois implica as obras”.
“Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem deseja ser
misericordioso necessita de um coração forte, firme, fechado ao tentador, mas aberto a
Deus”. Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2015

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 Paro-

quial - 500852545 ou a Santa Casa da
Misericórdia da Benedita - 503085545

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 5ª 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.

Terço nas zonas no mês de Maio
- Zona 1 - 2ª, 4ª e 6ª, na APZ às 21 h,
- Zona 4 - de 2ª a 6ª, na Capela às
20.30h
- Zona 6 - às 2ª, 4ª e 6ª na Capela às
20.30h
- Zona 7 - todo o mês de Maio, às
20h orientado pela catequese
- Zona 8 - todos os dias às 17.00h e
às 6ªf às 20.30h com a catequese e pais
- Zona 9 - às 6ª f às 21h na Associação
- Zona 12 - de 2ª a 6ª f às 21 h

Boas Festas Pascais
As Boas Festas Pascais das
zonas serão com Celebração Eucarística seguida de
jantar-convívio partilhado
29 de Abril: Zona 6 às
19.30h
30 de Abril: Zona 3 às 19.00h
7 de Maio: Zona 12 às 18.00h
14 de Maio: Zona 5 às 18.00h
18 de Maio: Zona 8 às 19.30h
20 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h
21 de Maio: Zona 13 às 18.00h

19 de Maio: Zona 2 às 19.30h
28 de Maio: Zona 7 às 18.00h

ATENÇÃO
Durante o tempo Pascal, nos dias em
que se celebrarem as Boas Festas
nas zonas, não haverá missa às
8.30h na Igreja Paroquial.
Lembrando a mensagem sinodal “de
caminharmos juntos”, convidamos
todos a participarem nas Boas Festas das zonas.

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

Liturgia do próximo Domingo: III DOMINGO DO TEMPO PASCAL - Ano C
* Act 5, 27b-32 . 40b-41

* Sl 29

* Ap. 5, 11-14

* Jo 21, 1-19

A liturgia deste 3º Domingo do Tempo Pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projecto libertador que Jesus iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará
sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua Palavra.
A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de
Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projecto libertador de
Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos
homens.
A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e que trouxe aos homens a libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor põe a criação inteira a
manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor.
O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projecto libertador de
Jesus; mas avisa que a acção dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem
reconhecer o Ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua Palavra.
F. Armellini

EXPOSIÇÃO: DESCOBRIR
LUIZA ANDALUZ
Fique a conhecer a vida e a obra da fundadora
da congregação das Servas de Nossa Senhora de
Fátima e as origens do Centro Social Paroquial
da Benedita.
De 19 de abril a 18 de maio, no Centro Cultural
Gonçalves Sapinho, de segunda a sexta-feira, das
9 às 13h e das 14h às 18h
Para visitas guiadas em grupo (+ de 5 pessoas)
e /ou outros dias e horários contactar :
Tm– 938829003 , email: geral@lacc.pt

FESTA DA FAMÍLIA 2022
Este ano a Festa da Família será o encerramento do X Encontro
Mundial das Famílias em Lisboa, no dia 26 de junho de 2022 no
Parque Urbano Quinta da Flamenga, na Vialonga
Haverá vários eventos organizados pelos movimentos / obras e pelos
jovens da nossa Diocese: a feira da família, um espaço para os mais
novos, espaço de oração e confissões, barraquinhas com comes e
bebes e, a Missa campal, presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Os casais jubilares (que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos de casados em 2022)
deverão inscrever-se até dia 9 de Maio, na página https://www.patriarcadolisboa.pt ou no cartório, para receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal-Patriarca.

