
MARÇO/ ABRIL           INFORMAÇÕES  

Domingo - 27 09.00h    Missa na Igreja Paroquial                                       
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

IV Domingo 16.00h    Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial 
da Quaresma 16.30h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial                                                    hora de verão   
3ª feira - 29 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
4ª feira - 30 21.00h    Escola de Leigos—Escritos Paulinos      
5ª feira - 31 11.00h    Visita aos doentes da Zona 1 
 14.30h    Visita aos doentes da Zona 10 e 11 
 19.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 
6ª feira - 1 20.00h    Zona 4: Via-sacra na Capela 
 20.30h    Zona 6: Via-sacra na Capela 
 20.30h    Zona 7: Via-sacra na Capela 
 20.30h    Zona 8: Via-sacra na Capela 
Sábado - 2     Encontro Matrimonial: fim de semana para noivos em Fátima  
 14.00h    Peregrinação a Fátima do 4º ano de catequese (crianças, famílias 

e catequistas) 
hora  11.30h    Baptismo   
de 18.00h    Missa na Igreja dos Freires 
verão   19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 3 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
V Domingo 15.00h    Zona 4: Via-sacra nas ruas da Azambujeira 

da Quaresma 16.00h    Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial, com participação      
do 6º ano de catequese 

 16.30h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 
 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 

Em Agenda: 

9 de Abril: Via-sacra paroquial orientada pelo Say Yes, às 20.45h 

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 

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. 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 879 
27 de Março 

 de 2022 IV Domingo da Quaresma  - Ano C 

“A oração nunca é inútil, pode mudar corações e mentes” 
 

   No dia 16 de Março, na missa pela paz na Ucrânia, presidida pelo Cardeal Pietro Parolin, 
ressoaram as palavras de Jesus no Sermão da Montanha: "Bem-aventurados os que promo-
vem a paz, porque serão chamados filhos de Deus". Partilhamos partes da sua homilia:  
   “Estamos aqui esta noite, para implorar a Deus o dom da paz na Ucrânia e para pedir-Lhe 
que ajude todo homem e mulher de boa vontade a ser um construtor de paz. Esta não é 
apenas uma operação militar, mas uma guerra, que semeia morte, destruição e miséria. 
Um conflito que só pode ser vencido realmente com a oração e a paz: Se estamos aqui para 
rezar pela paz, é porque estamos convencidos de que a oração nunca é inútil, que a oração 
pode ter um impacto até mesmo nas situações mais humanamente desesperadas, que, aci-
ma de tudo, pode mudar corações e mentes, segundo a promessa do Senhor relatada no 
profeta Ezequiel: «Dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo um espírito novo, 
tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne.»   
   A exortação é deixar-se iluminar pela Palavra, reconhecendo que a glória de Deus passa 
através da cruz enquanto que a dos homens é a busca do sucesso mundano e do poder. 
Neste duplo conceito de glória, joga-se a história do mundo inteiro: Uma é a glória que, 
apesar das aparências em contrário, leva à morte, ao vazio, ao nada; a outra é a glória que 
parece derrotada e perdida, mas que leva à ressurreição e à vida. Per crucem ad lucem: 
através da cruz, chegamos à luz, à glória.  (…) Vocês não pensam, irmãos e irmãs, que se 
realmente puséssemos em prática as palavras de Jesus, pouco a pouco todos os conflitos 
na Terra desapareceriam?. Vocês não acham, irmãos e irmãs, que se atendêssemos um 
pouco mais ao chamado de Nosso Senhor, as armas seriam silenciadas, na verdade nem 
precisariam ser construídas?. A grandeza de Deus é essencialmente serviço: a paz que 
Deus nos ensina, de fato, é estruturada por relacionamentos onde, em vez de nos escravi-
zarmos e lutarmos uns contra os outros, nós servimos e somos úteis reciprocamente, nos 
libertamos e crescemos juntos, de modo que cada um faça com que o outro exista. A glória 
de Deus não é oprimir, mas exatamente o oposto. E é essa glória que verdadeiramente 
enche o mundo de beleza, de bondade, que dá vida e constrói a paz.  (…) Na Encícli-
ca Pacem in Terris de São João XXIII, é indicado as quatro condições fundamentais para a 
construção da paz: respeito pela verdade, pela justiça, o amor fraterno que evita meios 
violentos e a liberdade que exclui qualquer imposição sufocante.  
   A paz é o legado do Senhor. Na Última Ceia, Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz 
vos dou, não vo-la dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide vosso coração”. 
A paz é, portanto, Sua herança, e por isso o discípulo de Jesus nunca perde a esperança... 
Aqueles que amam verdadeiramente a paz de Cristo, que, em meio a mil obstáculos e mil 
oposições, dão testemunho dela, e que, em oração, pedem diariamente ao Senhor que a 
verdadeira paz reine, este efetivamente contribui, pelo menos um pouco, para tornar a 
Terra mais misericordiosa e mais humana. (…) 
   Senhor Jesus, Príncipe da Paz, olhai para vossos filhos que vos elevam seu grito: Ajudai-
nos a construir a paz, preservai nossa língua do mal e nossos lábios da mentira". 



Vivência da Quaresma nas zonas 
 

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

Zona 7: 1 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h 
11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h 
 

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 
 

Zona 9: Encontros de oração e reflexão dia 1 de Abril, 
às 20.30h, na Assoc. Norte da Vila  
 

Zonas 10/11-Via-sacra na Igreja, aos domingos às 16h 
 

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

Visita aos Doentes 
 

  Dia 31 de Março: Zona 1 às 11.00h 
  Dia 31 de Março: Zona 10 e 11 às 14.30h 

VIA SACRA EM FÁTIMA  
do 4º ano de catequese 

  

No dia 2 abril de 2022,  o 4º 
ano de catequese (crianças, 
famílias e catequistas) vão fa-
zer uma peregrinação a Fátima.  
O programa tem inicio às 
14.45h e termina pelas 18.30h.  
 
Notas: O estacionamento será 
na Avenida que dá para a 
Rotunda dos Pastorinhos. 
Pede-se às famílias que se orga-
nizem entre si para facilitar a 
ida de todos os que os que gos-
tam de ir e não dispõem de 
transporte. 

IRS SOLIDÁRIO  
Este ano, ao preencher a sua declação de IRS, pode ajudar  
SEM CUSTOS PARA SI, duas das nossas instituições paro-
quiais.: o Centro Social Paroquial - 500852545  ou a 
Santa Casa da Misericórdia da Benedita - 503085545 

Nas férias da Páscoa: encontros Vocacionais para os rapazes e raparigas 
 

Encontros vocacionais para rapazes): 
1 a 3 de Abril: Retiro vocacional para rapazes do 12º ano e universitários no Seminário de 
Caparide  
2 a 3 de Abril: Estágio vocacional (para rapazes do 7º e 8º anos (pré-seminário de Lisboa) 
10 a 13 de Abril: Campanário (para rapazes do 9º ao 11º anos (pré-seminário de Lisboa) 
Informações e inscrições nas páginas seminarios.patriarcado-lisboa.pt   e  http://
vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/ 
 
------------------------------------------------------------ 
Luzeiro da Páscoa (Campos Vocacionais para Raparigas):  De  9 a 12 de Abril. 
Inscrições com as Irmãs Servas de N. Srª de  Fátima  
(tel: da Benedita: 262929447) 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo V da Quaresma - 3 Abril  
 

                * Is 43, 16-21       * Sl 125     * Filip. 3, 8-14        * Jo 8, 1-11 
 

   A liturgia de hoje fala-nos (outra vez) de um Deus que ama e cujo amor 
nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida nova, à 
ressurreição. 
   A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, que acompanha com 
solicitude e amor a caminhada do seu Povo para a liberdade. Esse 
“caminho” é o paradigma dessa outra libertação que Deus nos convida a fazer neste tem-
po de Quaresma e que nos levará à Terra Prometida onde corre a vida nova. 
   A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” que impede a descoberta do fun-
damental: a comunhão e a identificação com Cristo, princípio da nossa ressurreição. 
   O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não são o castigo e a intolerância que 
resolvem o problema do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia geram activamente 
vida e fazem nascer o homem novo. É esta lógica – a lógica de Deus – que somos convida-
dos a assumir na nossa relação com os irmãos.  

Refrães: Domingo IV da Quaresma – 27 de Março 
Entrada Alegra-te, Jerusalém, alegra-te, Jerusalém, louva, canta, Povo de Deus, lou-

va, canta, Povo de Deus 

Salmo Provai e vede como o Senhor é bom. 

Apres. Dons Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu 
filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores 

Comunhão Alegremo-nos porque o nosso irmão estava morto e voltou à vida, estava perdi-
do e foi encontrado. Alegremo-nos. 

Pós-Comunhão Vou partir e vou ter com meu pai. 

Final Exulta de alegria no Senhor; exulta de alegria: o Senhor é bom. 

 Horários da Missa 
no período de Verão  

 

(a partir de 27 de Março, 
domingo) 

 
Sábado (Vespertina): 
      igreja paroquial- 19.30h      
      outras igrejas    - 18.00h 

 

 Domingo:  
Igreja Paroquial:  - 9.00h 

          - 11.30h     
          - 18.30h  

 

Sala de Chá – Abril 2022 
 

No próximo domingo 3 de abril, a Sala de Chá voltará a 
abrir.  
O horário será das 14.30h às 18.00h com a habitual ven-
da de filhoses e café d´Avó. 
Quem quiser colaborar neste serviço, pode se inscrever 
no Cartório, individualmente ou como grupo.  
 
A escala de serviço para dia 3 é a seguinte:  
 

      Fornecimento:                                   Equipas de serviço:  
           Zona 1             Isabel Vitorino, Caridade e São Freire 


