
FEVEREIRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 20     Celebração evocativa do dia dos Pastorinho de Fátima 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

VII Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da tradição do Credo (5º ano)   
 16.30h    Reunião de preparação para o Crisma de adultos 

T. Comum 16.30h    Oração pelas vocações de consagração especial orientada pelas 
Servas de Nossa Senhora de Fátima  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
3ª feira - 22 18.30h    Reunião de catequistas da infância  
 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes  
4ª feira - 23 18.30h    Oração do terço JMM2023 
 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.00h    Início da Escola de Leigos—Escritos Paulinos      
5ª feira - 24 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
6ª feira - 25 21.00h    Reunião extraordinária do Conselho Pastoral Paroquial 
 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 26 11.00h    Baptismo 
 16.30h    Missa na Igreja dos Freires 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 27 08.30h    Saída para a Peregrinação de Catequistas a Fátima    

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
VIII Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

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 
* 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: 
2 de Março: Cinzas - Início da Quaresma, com missa às 8.30h e 19.00h. 
4 de Março: Confissões para a Profissão de Fé às 21.00h na Igreja 
6 de Março: Festa da Profissão de Fé (8º ano) às 11.30h 
18, 19 e 20 de Março: Curso de Preparação para o Matrimónio 

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. 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 874 
20 de Fevereiro 

 de 2022 VII Domingo do Tempo Comum  - Ano C 

  Como o  dia 14 de fevereiro é designado 
‘Dia dos Namorados’, a Comissão Episcopal 
do Laicado e Família dirigiu aos jovens cris-
tãos uma mensagem sobre o namoro. 
 
   Por namoro entendemos um relaciona-
mento privilegiado entre um rapaz e uma 
rapariga que se alimenta por um objetivo 
claro, embora nem sempre atingido: casar e 
vir a formar uma família. 
   As pessoas casadas e os jovens namora-
dos sabem, de memória viva, onde e em 
que circunstâncias aconteceu aquele 
momento em que um decidiu 
declarar ao outro o amor que 
tinha dentro de si, já existente há 
algum tempo, mas só assumido 
naquele momento na esperança 
de ser correspondido. Uma 
declaração de amor exige verda-
de, supõe uma coerência entre o sentimen-
to mais profundo, a intenção e as palavras 
que se pronunciam; a condição da verdade 
não pode deixar de ser sublinhada e, por 
isso, ninguém deve brincar com o coração 
de outrem com base na mentira e no opor-
tunismo. Com alegria, reconhecemos em 
muitos jovens uma sede de verdade nas 
suas vidas; a verdade no coração juvenil 
não pode deixar de ser valorizada. 
   Deus colocou no mais íntimo da pessoa a 
capacidade de se apaixonar por outra pes-
soa de sexo diferente e daí resultar a reali-
zação da vida e a origem de novas vidas. A 
capacidade de amar é um dom de Deus. O 
amor é misterioso, é dom interior. E a certa 
altura, por conviver de perto com certa  

pessoa, passou a ser imprescindível con-
versar com mais tempo porque, por espe-
cial empatia, ela já ocupa em lugar privile-
giado dentro do seu coração. Uma declara-
ção de amor é coisa séria e tem consequên-
cias. Se for correspondida, estabelece-se 
um relacionamento de namorados. Pes-
soas que assumem o amor apaixonado e 
traduzido espontaneamente em atenções, 
delicadeza afetuosa e cuidados comuns. 

   Quando ao início de um relacionamento 
amoroso de namorados, se coloca a expe-
riência de relações íntimas por necessidade 

de possuir, fica por acontecer a 
alegria da pura paixão, que é 
‘fogo’ que arde sem queimar e 
expressão de liberdade interior. 
A paixão amorosa não é posse, é 
delicadeza e generosidade, é 
desejo de estar com a pessoa 

amada, sobretudo de estar no seu coração. 
A paixão gera a disposição e disponibilida-
de para fazer feliz a outra pessoa, contando 
que seja correspondida. É necessário tempo 
e não ter pressa. É necessário cultivar um 
amor respeitador e não egoísta. 

   Vivemos num tempo em que é necessário 
refletir e falar com seriedade acerca de 
todas as dimensões da vida humana e tam-
bém da dimensão afetivo-sexual. Deseja-
mos que os jovens cristãos sejam afetuosos 
e saibam viver a sua capacidade sexual com 
verdade, sinceridade, respeito e sabedoria. 
Saibam guardar-se e não queimar etapas.  
Uma afetividade mal gerida na juventude 
pode determinar negativamente a vida 
inteira.                                                 (virar a folha) 

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família para o Dia dos Namorados 

  “A capacidade de amar é um dom de Deus” 



ORAÇÃO DO SÍNODO 
 

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!  
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!  
Só a Vós temos por Guia: vinde a nós, ficai connosco,  
e dignai-vos habitar em nossos corações.  
Ensinai-nos o rumo a seguir  
e como caminhar juntos até à meta. 
Nós somos débeis e pecadores:  
não permitais que sejamos causadores da desordem;  
que a ignorância não nos desvie do caminho,  
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais.  
Que sejamos um em Vós,   
caminhando juntos para a vida eterna,  
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.  
Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis sempre em toda a parte,  
em comunhão com o Pai e o Filho,  pelos séculos dos séculos.  
Amen 

 

Peregrinação dos Catequistas a Fátima 
  
A Paróquia vai participar na Peregrinação de Catequistas
(Interdiocesano) a Fátima dia 27 de Fevereiro.  
Há um autocarro que parte do Centro Comunitário às 8.30h.  
As inscrições são até segunda feira, junto da responsável de grupo ou 
do secretariado da catequese.  

(continuação) 
   O namoro requer tempo e verdade, é um 
caminho que se faz e se avalia. É necessário 
tempo para conhecer bem a outra pessoa, 
avaliar as diferenças na escala de valores 
de um e de outro. A experiência testemu-
nhada diz-nos que existem sempre surpre-
sas, e algumas muito desagradáveis, porque 
nunca se manifestaram em tempo de namo-
ro. É determinante beneficiar do tempo de 
namoro, e mais tarde do tempo de noivado, 
para preparar responsavelmente o casa-
mento, não apenas a celebração do matri-
mónio na igreja, mas toda uma vida em 

comum. 
   Não afastemos a luz da fé cristã para 
vivermos os relacionamentos afetuosos. 
Cristo ama os jovens e quer salvá-los da 
violência e da desgraça. Todas as capacida-
des que em nós despertam e se desenvol-
vem com o apoio de muitas pessoas, são 
dons naturais que, enriquecidos com o 
conhecimento e o dom sobrenatural da fé, 
tornam a pessoa mais harmonizada, íntegra 
e feliz. 
   Que o dia dos namorados sirva também 
para agradecer a capacidade de amar! 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
 
Convocam-se os membros do Conselho Pastoral Paroquial, para uma reunião extraordiná-
ria, no dia 25 de Fevereiro, às 21.00h, no Centro Comunitário.  
O tema da reunião é “Reflexão sobre o Sínodo 2021-2023. 

TERÇO JMJ   
 

Os jovens do COP (comité 
organizador paroquial das 
JMJ) convidam os jovens e 
restante comunidade paro-
quial para a oração do terço, 
na 4ª feira dia 23 às 18.30h 
na Igreja Paroquial  

Liturgia do próximo Domingo: Domingo VIII do Tempo Comum - 27 de Fevereiro 
 

           * Sir 27, 4-7             * Sl 91 (92)           * 1 Cor 15, 54-58            * Lc Lc 6, 39-45  
 

   O tema central da liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre esta questão: aqui-
lo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus, ou são os nos-
sos interesses e os nossos critérios egoístas? 
   O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso “mestre”: o verda-
deiro “mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus gerando, com o seu 
testemunho, comunhão, união, fraternidade, amor; o falso “mestre”, ao contrário, é aquele 
que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e 
confusões: o seu anúncio não tem nada a ver com o de Jesus. 
   A primeira leitura, na mesma linha, dá um conselho muito prático e muito útil: não jul-
guemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: dei-
xemo-las falar, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração. 
   A segunda leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática: é a conclusão 
da catequese de Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, podemos dizer que 
viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o cami-
nho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso anúncio sincero de 
Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos que é anúncio do tempo escatológico e da 
vida que nos espera.                                                                                                                  Dehonianos 

Refrães: Domingo VII do Tempo Comum – 20 de Fevereiro 

Entrada Cantarei ao Senhor, por tudo o que Ele fez por mim.  

Salmo O Senhor é clemente e compassivo.   

Apres. Dons Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo; que vos 
ameis uns aos outros como Eu vos amei! 

Comunhão Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós.  

Pós-Comunhão Pelo Vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. 

Final Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do Céu. 

  

CURSO DE PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO 
   

Vai realizar-se um CPM na Benedita nos próximos dias 
18, 19 e 20 de Março. 
Os noivos podem inscrever-se no Cartório ou por email: 
secretaria.p.benedita@gmail.com  
Também os namorados que tenham o matrimónio nos 
próximos anos podem participar no CPM. 

 
Rezemos por estes encontros, 
para que seja uma verdadeira 
experiência de Igreja. 
 
 


