MARÇO
Domingo - 6

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
16.00h
16.30h
18.30h
18.00h
11.00h
11.00h
18.30h
21.00h
21.15h
10.00h
20.30h
21.00h
14.30h
15.30h
19.00h
19.00h
14.30h
14.30h
20.00h
20.30h
20.30h
12.00h
16.30h
18.30h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé (8º ano)
I Domingo
Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
Reunião de preparação para o Crisma
da Quaresma
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 8
Visita aos doentes da zona 7
Visita aos doentes da zona 12
Reunião de catequistas da infância
Encontro de Liturgia para leitores e cantores
Reunião de catequistas Say Yes
4ª feira - 9
Visita aos doentes da zona 6
Zona 10: reunião para reflexão sobre o sínodo no C. Comunitário
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
5ª feira - 10
Visita aos doentes da zona 2
Visita aos doentes da zona 3
Zona 6: Oração do terço na Capela
Missa na Igreja dos Freires
6ª feira - 11
Visita aos doentes da zona 9
Visita aos doentes da zona 13
Zona 4: Via-sacra na Capela
Zona 8: Via-sacra na Capela
Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila
Sábado - 12
Baptismo
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 13
Inicio da semana da Cáritas
09.00h Missa na Igreja Paroquial
II Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
12.30h Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 1 e 5
da Quaresma 15.00h Encontro Coral no Santuário do Senhor Jesus da Pedra em Óbidos
16.00h Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
16.30h Oração pelas vocações de consagração especial orientada pelas
zonas 10 e 11
16.30h Reunião de preparação para o Crisma
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

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 18 h; domingo às 17.30h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

Paróquia
da Benedita

I Domingo da Quaresma - Ano C

Nº 876
6 de Março
de 2022

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 2022
Queridos irmãos e irmãs!
A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Aproveitemos o caminho quaresmal
de 2022 para refletir sobre a exortação de
São Paulo aos Gálatas: “Não nos cansemos
de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo (kairós), pratiquemos o bem para com todos”(Gal 6, 9-10a)
1. Sementeira e colheita
Neste trecho, o Apóstolo evoca a sementeira
e a colheita, uma imagem que Jesus muito
prezava. São Paulo fala-nos dum kairós: um
tempo propício para semear o bem tendo
em vista uma colheita. Qual poderá ser para
nós este tempo favorável? Certamente é a
Quaresma, mas é-o também a nossa inteira
existência terrena, de que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem. Muitas
vezes, na nossa vida, prevalecem a ganância
e a soberba, o anseio de possuir, acumular e
consumir, como se vê no homem insensato
da parábola evangélica, que considerava
assegurada e feliz a sua vida pela grande
colheita acumulada nos seus celeiros. A Qua
-resma convida-nos à conversão, a mudar
mentalidade, de tal modo que a vida encontre a sua verdade e beleza menos no possuir
do que no doar, menos no acumular do que
no semear o bem e partilhá-lo. O primeiro
agricultor é o próprio Deus, que generosamente continua a espalhar sementes de
bem na humanidade. Durante a Quaresma,
somos chamados a responder ao dom de
Deus, acolhendo a sua Palavra viva e eficaz.
A escuta assídua da Palavra de Deus faz
maturar uma pronta docilidade à sua ação,

que torna fecunda a nossa vida. E se isto já é
motivo para nos alegrarmos, maior motivo
ainda nos vem da chamada para sermos
cooperadores de Deus, aproveitando o tempo presente para semearmos, também nós,
praticando o bem. Esta chamada para
semear o bem deve ser vista, não como um
peso, mas como uma graça pela qual o Criador nos quer ativamente unidos à sua
fecunda magnanimidade. E a colheita? Porventura não se faz toda a sementeira a pensar na colheita? Certamente; o laço estreito
entre a sementeira e a colheita é reafirmado
pelo próprio São Paulo, quando escreve:
“Quem pouco semeia, também pouco há de
colher; mas quem semeia com generosidade, com generosidade também colherá”.
Mas de que colheita se trata? Um primeiro
fruto do bem semeado, temo-lo em nós
mesmos e nas nossas relações diárias,
incluindo os gestos mais insignificantes de
bondade. Em Deus, nenhum ato de amor,
por mais pequeno que seja, e nenhuma das
nossas generosas fadigas se perde. Tal
como a árvore se reconhece pelos frutos,
assim também a vida repleta de obras boas
é luminosa e difunde pelo mundo o perfume
de Cristo. Servir a Deus, livres do pecado,
faz maturar frutos de santificação para a
salvação de todos. Na realidade, só nos é
concedido ver uma pequena parte do fruto
daquilo que semeamos, pois, segundo o dito
evangélico, “um é o que semeia e outro o
que ceifa”. É precisamente semeando para o
bem do próximo que participamos na magnanimidade de Deus: constitui grande
nobreza ser capaz de desencadear processos cujos frutos serão colhidos por outros,
com a esperança colocada na força secreta
do bem que se semeia.
(virar a folha)

(continuação)

Semear o bem para os outros liberta-nos
das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e
confere à nossa atividade a respiração
ampla da gratuidade, inserindo-nos no
horizonte maravilhoso dos desígnios benfazejos de Deus.
A Palavra de Deus alarga e eleva ainda
mais a nossa perspetiva, anunciando-nos
que a colheita mais autêntica é a escatológica, a do último dia, do dia sem ocaso. O
fruto perfeito da nossa vida e das nossas
ações é o fruto em ordem à vida eterna,
que será o nosso tesouro no céu. O próprio
Jesus, para exprimir o mistério da sua morte e ressurreição, usa a imagem da semente que morre na terra e frutifica; e São Paulo retoma-a para falar da ressurreição do

nosso corpo: “semeado corrutível, o corpo
é ressuscitado incorrutível; semeado na
desonra, é ressuscitado na glória; semeado
na fraqueza, é ressuscitado cheio de força;
semeado corpo terreno, é ressuscitado
corpo espiritual”. Esta esperança é a grande luz que Cristo ressuscitado traz ao mundo: “Se nós temos esperança em Cristo
apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não! Cristo
ressuscitou dos mortos, como primícias
dos que morreram”, para que quantos estiverem intimamente unidos a Ele no amor,
por uma morte idêntica à Sua, também
estejam unidos à sua ressurreição para a
vida eterna: então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai.
(continua na próxima folha)

MONTE – UM RETIRO DE SILÊNCIO PARA TODOS
O Monte é um retiro de silêncio para todas as idades e para todos os estados de vida. Este
retiro quer ajudar a que cada pessoa coloque a sua vida concreta diante de Deus e diante
da Sua Vontade. Se queres os caminhos de Jesus sobe ao Monte. Será de 11 a 13 de março
de 2022 e podem-se inscrever na página http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/monte/

Visita aos Doentes

Liturgia do próximo Domingo: II Domingo da Quaresma - Ano C - 13 de Março
* Gn 15, 5-12.17-18

* Sl 26

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

Continuamos a pedir aos responsáveis de zona que indiquem quem vai
acompanhar a visita e para confirmar quem deve ser visitado.

Zona 6: 1 de Abril - Via-sacra às 20.30h na Capela

8 de Março: Zona 7 às 11h
8 de Março: Zona 12 às 11h
9 de Março: Zona 6 a partir das 10h
10 de Março: Zona 2 às 14.30h
10 de Março: Zona 3 às 15.30h
11 de Março: Zona 9 às 14.30h
11 de Março; Zona 13 às 14.30h

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

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
até dia 12 de março.
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.

Almoço Paroquial — 13 de Março
No próximo domingo, dia 13 de Março vamos ter mais um almoço paroquial, com toda a segurança que ainda é exigida.
As zonas responsáveis pela organização são a 1 e a 5.
A ementa é: sopa juliana, filetes com arroz e salada, bitoque de porco ou
de vaca. Para a sobremesa haverá doces variados.
Estes almoços são muito importantes quer pelo convívio que proporcionam quer
pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral.

NOVA EDIÇÃO DO MISSAL ROMANO
A propósito da nova edição do Missal Romano, vai
haver um encontro coral,
no Domingo, dia 13 de
março, das 15h às 19h, no
Santuário do Senhor Jesus
da Pedra, Óbidos.
Será ocasião para conhecer as novas melodias, e recordar os critérios
que a introdução geral ao missal romano
define, para a celebração da Eucaristia.

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: 1 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h
11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h

Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias : 4, 11,
18 e 25 de Março, 1 de Abril, às 20.30h, na Assoc.
Norte da Vila
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos
os domingos às 16 h

* Lc 9, 28b-36

CURSO DE PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO

Vivência da Quaresma nas zonas

Durante a Quaresma
o nosso pároco irá
fazer nova visita aos
doentes. Quem ainda
não estiver inscrito
pode dar o nome no cartório.

* Fl 3, 17 - 4,1

Rezar na Quaresma
A Paróquia junta-se a esta iniciativa.
Também podem entregar na Igreja
Paroquial (na hora da missa) ou no
Centro Comunitário.

Já se encontra disponível, no
cartório, o livro dos Salesianos
“Rezar na Quaresma” – ano C.
Este livrinho ajuda-nos a preparar melhor este tempo de reflexão e conversão.

NOVOS CATECUMENOS: Pede-se às catequistas que têm crianças e adolescentes que
ainda não são baptizados, que deixem os nomes no Cartório.

