ABRIL

INFORMAÇÕES

Domingo - 10 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.00h Missa de Domingo de Ramos: Começa na Prc. Damasceno de
Campos com procissão de Ramos
Domingo
12.30h Baptismos
12.30h Almoço na Zona 1: sopa de legumes, filetes e mão de vaca
de
14.30h Reabertura da Sala de Chá
Ramos
15.00h Encontro Matrimonial: Via-sacra em Vermoil
18.30h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 11
20.00h Zona 7: Via-sacra com a catequese
3ª feira - 12
10.30h Confissões na Igreja dos Freires
10.30h Confissões no Lar D´Aldeia
14.30h Confissões na Igreja do Bairro da Figueira
14.30h Confissões na Igreja dos Candeeiros
21.00h Ensaio de Cânticos Litúrgicos no Centro Comunitário
21.00h Celebração Penitencial na Igreja Paroquial
4ª feira - 13
18.30h Zona 12: Via-sacra na escola
19.00h Missa de encerramento das comemorações dos 75 anos do Centro
Social Paroquial, com D. Daniel Batalha
20.30h Zona 2: Via-sacra na Igreja do Bairro da Figueira
5ª feira - 14
10.00h Missa Crismal na Sé de Lisboa
Quinta-feira 21.00h Missa na Igreja Paroquial seguida de tempo de oração com expoSanta
sição do Santíssimo
6ª feira - 15
09.30h Laudes e Ofício de Leitura
O ofertório da celeSexta-feira
bração é para os
11.00h Reunião de Acólitos
Lugares Santos
Santa
15.00h Celebração da Paixão e Morte do Senhor
Sábado - 16
09.30h Laudes e Ofício de Leitura
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
21.00h Vigília Pascal - Celebração da Ressurreição do Senhor
Domingo - 17 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo
11.30h Missa na Igreja com Baptismo e participação da catequese
de
A Sala de Chá está encerrada
Páscoa
15.00h Missa na Santa Casa da Misericórdia da Benedita
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
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
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Homilia do Papa Francisco de Domingo de Ramos (14/04/2019)
As aclamações da entrada em Jerusalém e a humilhação de Jesus. Os gritos festosos e o
encarniçamento feroz. Anualmente, este duplo mistério acompanha a entrada na Semana
Santa com os dois momentos caraterísticos desta celebração: ao início, a procissão com os
ramos de palmeira e depois, a leitura solene da narração da Paixão. Deixemo-nos envolver nesta ação animada pelo Espírito Santo, para obtermos o que se pede na oração: acompanhar com fé o caminho do nosso Salvador e ter sempre presente o grande ensinamento
da sua Paixão como modelo de vida e de vitória contra o espírito do mal.
Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis e as tentações mais insidiosas,
guardando no coração uma paz que não é isolamento, não é ficar impassível nem fazer o
super-homem, mas confiante abandono ao Pai e à sua vontade de salvação, de vida, de
misericórdia; e Jesus, em toda a sua missão, viu-Se assaltado pela tentação de «fazer a sua
obra», escolhendo Ele o modo e desligando-Se da obediência ao Pai. Desde o início, na luta
dos quarenta dias no deserto, até ao fim, na Paixão, Jesus repele esta tentação com uma
obediente confiança no Pai.
E hoje, neste acontecimento, o maligno, tinha uma carta para jogar: a carta
do triunfalismo, e o Senhor respondeu permanecendo fiel ao seu caminho, o caminho da
humildade. O triunfalismo procura tornar a meta mais próxima por meio de atalhos, falsos
comprometimentos. Aposta na subida para o carro do vencedor. O triunfalismo vive de
gestos e palavras, que não passaram pelo cadinho da cruz; alimenta-se da comparação
com os outros, julgando-os sempre piores, defeituosos, falhados... Uma forma subtil de
triunfalismo é a mundanidade espiritual, que é o maior perigo, a mais pérfida tentação que
ameaça a Igreja (Henri de Lubac). Jesus destruiu o triunfalismo com a sua Paixão. (…)
Aclamações festosas e encarniçamento feroz; é impressionante o silêncio de Jesus na sua
Paixão. Vence inclusivamente a tentação de responder, de ser «mediático». Nos momentos
de escuridão e grande tribulação, é preciso ficar calado, ter a coragem de calar, contanto
que seja um calar manso e não rancoroso. A mansidão do silêncio far-nos-á aparecer ainda
mais frágeis, mais humilhados, e então o demónio ganha coragem e sai a descoberto. Será
necessário resistir-lhe em silêncio, conservando a posição, mas com a mesma atitude de
Jesus. Ele sabe que a guerra é entre Deus e o príncipe deste mundo, e não se trata de
empunhar a espada, mas de permanecer calmo, firme na fé. É a hora de Deus. E, na hora
em que Deus entra na batalha, é preciso deixá-Lo agir. O nosso lugar seguro será sob o
manto da Santa Mãe de Deus. E enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme a tempestade, com o nosso testemunho silencioso e orante, demos a nós mesmos e aos outros a
razão da esperança que está em [nós].
Isto ajudar-nos-á a viver numa santa tensão entre a memória das promessas, a realidade
do encarniçamento palpável na cruz e a esperança da ressurreição.
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

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

Vivência da Quaresma nas zonas

Boas Festas Pascais

Zona 2: 13 de Abril -Via-sacra na capela às
20.30h

As Boas Festas Pascais das zonas serão
com Celebração Eucarística seguida de
jantar-convívio partilhado

Zona 7: 11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h
Zona 12: 13 de Abril - Via- sacra na escola
com a catequese às 18.30h

Confissões na Quaresma
A celebração paroquial da Reconciliação será terça-feira, dia 12 de
Abril, às 21.00h, na igreja paroquial.
Para as pessoas de mais idade ou
doentes, haverá também confissões nos seguintes lugares:
Dia 12 - Igreja dos Freires às 10.30h
Dia 12 - Igreja do Bairro da Figueira às 14.30h
Dia 12 - Igreja dos Candeeiros às 14.30h

Grupo Coral da Catequese
O próximo ensaio é dia 16 de Abril,
às 14h30 na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será
no dia 17 de Abril, Domingo de Páscoa. Seja a
cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

21 de Abril: Zona 4 às 19.30h
22 de Abril: Zona 9 às 19.30h
23 de Abril: Zona 1 às 18.00h
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
19 de Maio: Zona 7 às 19.30h
20 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h
21 de Maio: Zona 13 às 18.00h
28 de Maio: Zona 2 às 18.00h

Horários do Tríduo Pascal
5ª feira Santa:
- Missa da Ceia do Senhor, às 21h
6ª feira Santa: - Laudes, às 09.30h
- Celebração da Morte do Senhor, às 15h
Sábado Santo: - Laudes, às 09.30h
- Vigília Pascal, às 21.00h

Liturgia do próximo Domingo: SOLENIDADE DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano C
* Act 10, 34a . 37-43

* Sl 117 * Col 3, 1-4* Jo 20, 1-9

A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em
plenitude resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos.
A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo
2 0
fazendo o bem” e que, por amor, Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou
2 2
-O. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este
“caminho” a todos os homens.
F. Armellini
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do
discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor
total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de vida nova; e o discípulo ideal,
que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta – a esse não o
escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira.
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Baptismo, a continuarem
a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que acontecerá quando, pela
morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa finitude.
Refrães: Domingo de Ramos – 10 de Abril
Entrada

Hossana, hossana no alto dos Céus, hossana, hossana Àquele que vem,
honra, louvor e glória a Cristo Salvador.

Salmo

Meu Deus, meus Deus, porque me abandonas-te?

Apres. Dons

Eu tenho o poder de dar a minha vida e de a retomar. Eu tenho o poder de
dar a minha vida e de a retomar, diz o Senhor.

Comunhão

O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. (bis)

Pós-Comunhão Chegou a hora de o Filho do homem ser glorificado.

Final

Hossana! Tu reinarás. Na cruz Tu nos salvarás.

Oração do Rosário pela Paz
Esta semana, continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz, com alguns ajustes
nos horários. Rezaremos na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:
* 2ª, 3ª e 4ª às 18.30h; 3ª e 4ª feira às 8 h;
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

Domingo de Páscoa: horários habituais

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 – 938 829 003/ geral@lacc.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.

