
JANEIRO E FEVEREIRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 30 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
IV Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   
T. Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 31 19.30h    Missa do Triduo 

 21.00h    Reunião de catequistas Say Yes 
4ª feira - 02 19.30h    Missa do Triduo 
5ª feira - 03 10.00h    Reunião do clero da Vigararia na Paróquia da Cela 
 19.00h    Missa na Igreja de Ribafria 
Sábado - 05 15.30h    Concentração dos Padroeiros 

 16.00h    Missa da Unidade Paroquial  
Domingo - 06 09.00h    Não há missa das 9.00h  

V Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial  - Transmitida pela Rádio Benedita FM  

T. Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

 

3ª feira - 01 19.30h    Missa do Triduo 
 21.00h    Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    

     Procissão acompanhada pela Banda Filarmónica de Turquel 
     Bênção dos Bebés 

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 

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje 
 
 

Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário de Colina 
das Aparições de Medjugorje—de 25 a 31 de Agosto de 2022 
A nossa Paróquia vai organizar uma peregrinação à Croácia, Eslovénia e 
Medjugorje juntamente com as Paróquias de Turquel e Évora de Alcobaça. 
Para mais informações e inscrições podem contactar o cartório paroquial. 
As inscrições  são limitadas e são até 25 de Maio de 2022. 
 
NOTA: Quem estava inscrito em 2020 e ainda tem o voucher do sinal, se quiser pode usa-lo 
para esta peregrinação. Quem pretende o reembolso do voucher, deve contactar e agencia ou o 
cartório. 

MISSÃO PAÍS 2022  
 

De 5 a 13 de Fevereiro estarão presentes os jovens universitários da 
Missão País 2022. Estarão presentes cerca de 50 jovens que partici-
parão em diversas actividades.  

Terça e Quarta-feira não haverá missa às 8.30h porque temos o tríduo da festa (2ª, 3ª e 4ª feira 
às 19.00h)  

Paróquia 
da Benedita 

Nº 871 
30 de Janeiro 

 de 2022 IV Domingo do Tempo Comum  - Ano C 

Programa da Festa 
 
Segunda-feira* 31 de Janeiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 

Terça-feira* 1 de Fevereiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 

Quarta-feira* 2 de Fevereiro 
19.30H – Missa do tríduo 
 
 
Sábado* 5 de Fevereiro 
15.30h – Concentração dos padroeiros 
16.00h – Missa das Zonas 
 

Domingo* 6 de Fevereiro 
11.00h – Missa solene   
                 – Procissão acompanhada pela Banda Filarmónica  
                   de Turquel 
              – Bênção dos Bebés 
 
No adro da Igreja, teremos uma tasquinha a vender filhoses  
        No dia 5 : das 15h às 18 h  
        No dia 6 : das 12.00h às 19.30h   

Durante o Tríduo de preparação para a festa, 
suprime-se a missa das 8.30h.  
Este ano o Sacerdote convidado é o Pe Luís 
Belo, Salesiano. Toda a comunidade esta convi-
dada a participar na preparação que se fará nas 
missas da tarde. 

Bênção dos Bebés 
 

De forma tradicional, no final 
da procissão dos padroeiros, 
faremos a bênção dos bebés 
presentes. 

2022 



 
JORNADA DE FORMAÇÃO 

PARA CATEQUISTAS 
 
 

O Sector da Catequese do 
Patriarcado de Lisboa promo-
ve uma jornada de formação 
intitulada “O cuidado de 
menores na catequese” no 
próximo dia 5 de fevereiro de 
2022. A jornada decorrerá das 
10h às 17h, no Centro Pasto-
ral de Torres Vedras. 
Esta formação destina-se 
essencialmente aos párocos e 
a todos os catequistas interes-
sados.  As inscrições deverão 
ser feitas preenchendo o 
seguinte formulário: https://
forms.gle/3U6omTCXr2GSfhT
S9 

 
Museu de 

arte sacra 
da Paróquia 

 

 
Como é habitual, no 
Domingo dia 6 de 
Fevereiro, o museu 
estará aberto antes da 
Missa da Festa (das 10 
h às 10 h50). 
É bom conhecermos o 
património da nossa 
terra, adquirido pelos 
nossos antepassados e 
expressão da sua fé. 

Procissão dos Padroeiros 

  

A Procissão é uma manifestação pública de fé 
nas ruas da nossa Vila, em que nós cristãos, 
levamos as imagens dos nossos Padroeiros que 
são  para nós modelos de fé. 
 
A Procissão,  irá seguir o mesmo percurso do 
ano passado: 
 

  *Rua Joaquim Augusto Carvalho 
  *Rua Rei da Memória 
  *Rua dos Bombeiros Voluntários 
  *Rua José Ribeiro Almeida 
  *Rua Pe João Coelho Guerra 
  *Avenida Pe. Inácio Antunes 
  *Avenida da Igreja 
 
É tradição nessas ruas as famílias católicas 
colocarem colchas nas varandas para receber 
a Procissão. Não precisam ser colchas espe-
ciais, podem ser de qualquer cor. 

CATEQUESE:  

Informamos que estão abertas as inscrições para a nova 
Formação Inicial "Ser Catequista", a decorrer na Vigara-
ria de Alcobaça-Nazaré. De referir que este processo for-
mativo foi pensado segundo uma metodologia activa e 
participativa, daí ser fundamental a presença em todas 
as sessões. 

Encontros presenciais: na Paróquia do Vimeiro  

Data limite de inscrição: 05.02.2022 (vagas limitadas a 
30 participantes) 

11 Encontros presenciais:   

07.02.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
14.02.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
21.02.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
28.02.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
07.03.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
13.03.2022 - domingo - 14h30 - 18h30 
14.03.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
21.03.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
27.03.2022 - domingo - 14h30 - 18h30 
28.03.2022 - segunda-feira - 21h - 23h 
03.04.2022 - domingo - 14h30 - 18h30 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo V do Tempo Comum - 06 Fevereiro  
Is 6,1-8 * Sl 137* 1 Cor 15,1-11 * Lc 5,1-11  

 
A liturgia do V Domingo leva-nos a reflectir sobre a nossa vocação: somos todos chamados 
por Deus e d’Ele recebemos uma missão para o mundo. Na primeira leitura, encontramos 
a descrição plástica do chamamento de um profeta – Isaías. De uma forma simples e ques-
tionadora, apresenta-se o modelo de um homem que é sensível aos apelos de Deus e que 
tem a coragem de aceitar ser enviado. No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discí-
pulos que partilharam a barca com Jesus, que acolheram as propostas de Jesus, que soube-
ram reconhecê-l’O como seu “Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescadores de 
homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus… Neste quadro, reconhecemos o caminho 
que os cristãos são chamados a percorrer. A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a 
ressurreição: trata-se de uma realidade que deve dar forma à vida do discípulo e levá-lo a 
enfrentar sem medo as forças da injustiça e da morte. Com a sua acção libertadora – que 
continua a acção de Jesus e que renova os homens e o mundo – o discípulo sabe que está a 
dar testemunho da ressurreição de Cristo.  

     Dehonianos  

CEP recomenda o distanciamento entre participantes nas celebrações 
 

   A  Conferência  Episcopal  Portuguesa  recomendou  que  se  retome  o  distanciamento 
de 1,5 m  entre os participantes nas celebrações assim como continuam em vigor as 
medidas de prevenção, tais como o uso das máscaras, a devida higienização das mãos 
e dos espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras”. 

Escola de Leigos—Curso “Escritos Paulinos” 
 

Vai começar um novo semestre da Escola de Leigos com o cur-
so sobre os “Escritos Paulinos, orientado pelo Pe Marcos Mar-
tins. Ao longo do curso abordamos a figura, a vida e a obra de 
Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios 
Será à 4ª feira, às 21h, por teleconferência mas quem não tiver 
condições (computador ou internet) pode assistir no Centro 
Comunitário. 
As inscrições são até 14 de Fevereiro e podem ser feitas no 
cartório ou no site do  idfc.patriarcado-lisboa.pt. 
O inicio é dia 23 de Fevereiro de 2022. 

Projecto católico “EU SOU” 

Duas jovens universitárias católicas, criaram uma plataforma digital chamada “EU SOU”,  
que tem como objectivo centralizar a informação que a Comunidade Católica Portuguesa 
tem para oferecer a todos os leigos. Aqui podem encontrar desde orações básicas, a con-
teúdos católicos existentes na internet, informações sobre movimentos, grupos de jovens 
ou campos de férias, etc.  
 Esta plataforma (website) tem o link: https://www.eusou-projetocatolico.com/ 


