
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 

 Zonas Pastorais da paróquia:  

MAIO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 1     Inicio da Semana Mundial de Oração pelas Vocações 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

III Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
De Páscoa 12.30h    Baptismos 

 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
Dia da Mãe 17.00h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
3ª feira - 3 18.30h    Reunião de catequistas da infância  
 21.00h    Encontro de Liturgia para toda a comunidade    
 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes 
4ª feira - 4 21.00h    Escola de Leigos—Escritos Paulinos      
5ª feira - 5 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismáti-

co, aberta a toda a comunidade 
Sábado - 7 18.00h    Boas Festas Pascais na Zona 12, seguidas de convívio na antiga 

escola primária 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 8     Dia de Oração pelas Vocações 

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

 12.30h    Almoço paroquial, organizado pelas zonas 6 e 13    
De Páscoa 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial, orientada pela 
Equipa de Nossa Senhora - Benedita II 

 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: 

17 de Maio: Reunião de pais para a Festa da 1ª Comunhão às 21.15h 

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 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofer-
tórios das missas são para as 
Novas Igrejas do Patriarcado 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 884 
1 de Maio 
 de 2022 III Domingo de Páscoa - Ano C 

Papa: a família é antídoto para a pobreza material e espiritual 
 

   Na passada sexta-feira, o Papa Francisco recebeu no Vaticano 
os participantes da Sessão Plenária da Pontifícia Comissão das 
Ciências Sociais. O tema focalizado pelo Santo Padre foi sobre a 
realidade da família, tema da plenária da Comissão e que pode 
ser considerada como um “bem relacional”. Francisco iniciou 
comentando que o contexto mundial atual com crises múltiplas e 
prolongadas “coloca as famílias estáveis e felizes à dura prova.  
Po-demos responder a esta situação redescobrindo o valor da família como fonte e origem 
da ordem social, como célula vital de uma sociedade fraterna e capaz de cuidar da casa 
comum”. 
   O Papa recordou que “a família está quase sempre no alto da escala de valores de dife-
rentes povos, porque está inscrita na natureza própria da mulher e do homem. Neste sen-
tido, o matrimônio e a família não são instituições puramente humanas. Além de todas as 
diferenças existem traços comuns e permanentes que revelam a grandeza e o valor do 
matrimônio e da família. Porém, se este valor for vivido de forma individualista e privada, 
como é em parte o caso no Ocidente, a família pode ser isolada e fragmentada no contexto 
da sociedade. Assim perdem-se as funções sociais que a família desempenha entre os indi-
víduos e na comunidade, especialmente em relação aos mais fracos, tais como crianças, 
pessoas com deficiência e idosos dependentes. Por isso, trata-se de uma questão de com-
preender que a família é um bem para a sociedade, não como uma simples agregação de 
indivíduos, mas como uma relação fundada em um ‘vínculo de perfeição mútua’, para usar 
uma expressão de São Paulo. O bem da família não é agregativo, ou seja, não consiste em 
agregar os recursos dos indivíduos para aumentar a utilidade de cada um, mas é um víncu-
lo relacional de perfeição, que consiste em compartilhar relações de amor fiel, confiança, 
cooperação, reciprocidade, das quais derivam os bens de cada membro da família e, por-
tanto, sua felicidade” 
   Aprofundando o tema o Francisco acrescentou: “Este vínculo de perfeição, que podería-
mos chamar de seu específico ‘genoma social’, consiste em uma ação amorosa motivada 
pelo dom, vivendo de acordo com a regra da reciprocidade generosa e da generatividade. 
A família humaniza as pessoas através da relação do ‘nós’ e, ao mesmo tempo, promove as 
diferenças legítimas de cada um. O pensamento social da Igreja ajuda a compreender este 
amor relacional próprio da família, como a Exortação Apostólica Amoris laetitia procurou 
fazer, seguindo os passos da grande tradição” 
   Em seguida o Papa sublinhou outro ponto importante da família: “lugar de acolhida. Suas 
qualidades são particularmente evidentes em famílias com membros frágeis ou deficien-
tes. Estas famílias desenvolvem virtudes especiais, que aumentam a capacidade de amor e 
a resistência do paciente às dificuldades da vida. A família - como sabemos - é o principal 
antídoto para a pobreza, tanto material quanto espiritual, como também para o problema 
do inverno demográfico ou da maternidade e paternidade irresponsáveis”    (virar a folha) 



Sala de Chá – Maio 2022 
Em Maio os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou 
pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntá-
rios ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte esca-
la: 
 

                              Fornecimento:                  Equipas de serviço:  
 

  1 Maio:   Zona 3    Marta Santos, Belica, António Caetano 
  8 Maio:   Zona 5    Aida e Belica 
15 Maio:   Zona 6   Luis Lopes e Helena Milhanas 
22 Maio:   Zona 7   Escuteiros 
29 Maio:   Zona 8   Belica, António Caetano, M. Encarna-
ção  

Boas Festas Pascais 
 

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

7 de Maio: Zona 12 às 18.00h 

14 de Maio: Zona 5 às 18.00h 

18 de Maio: Zona 8 às 19.30h  

20 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h   

21 de Maio: Zona 13 às 18.00h 

ALTERAÇÃO: 
19 de Maio: Zona 2 às 19.30h 

28 de Maio: Zona 7 às 18.00h  

Oração do Rosário pela 
Paz 

 

Continuamos com a oração do 
Rosário à Rainha da Paz 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. 

Terço nas zonas no mês de Maio 
 

- Zona 1 - 2ª, 4ª e 6ª, na APZ às 21 h,   
- Zona 4 - de 2ª a 6ª, na Capela às 20.30h 
- Zona 6 - às 2ª, 4ª e 6ª na Capela às 20.30h 
- Zona 7 - todo o mês de Maio, às 20h orientado 
pela catequese  
- Zona 8 - todos os dias às 17.00h e 
às 6ªf  às 20.30h com a catequese e 
pais  
- Zona 9 -  às 6ª f às 21h na Associa-
ção  
- Zona 12 - de 2ª a 6ª f às 21 h 

...continuação 
   E para isso serve a ajuda de outras pessoas e das instituições mesmo governamentais 
para que a família se torne um vínculo de perfeição: “É necessário que em todos os países 
sejam promovidas políticas sociais, econômicas e culturais 'amigas da família'. É possível 
uma sociedade ‘amiga da família’, porque a sociedade nasce e evolui com a família. Nem 
tudo é feito por contrato, nem tudo pode ser imposto por comando. Na verdade, quando 
uma civilização desarraiga a árvore do dom como gratuidade de seu solo, seu declínio se 
torna incontrolável. Pois bem, a família é o principal plantador da árvore da gratuidade”. 
   Por fim o Papa destacou três condições para redescobrir a beleza da família: “A pri-
meira é tirar dos olhos da mente a ‘catarata’ das ideologias que nos impedem de ver a reali-
dade”. A segunda condição, “é a redescoberta da correspondência entre matrimônio natural 
e sacramental. A separação entre os dois, de fato, termina por um lado fazendo as pessoas 
pensarem na sacramentalidade como algo acrescentado, algo extrínseco e, por outro lado, 
arriscando-se a abandonar a instituição da família à tirania do artificial. A terceira condição 
é, como recorda a Amoris laetitia, a consciência de que a graça do sacramento do Matrimô-
nio - que é o sacramento ‘social’ por excelência - cura e eleva toda a sociedade humana e é 
um fermento de fraternidade”. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo IV da Páscoa - 8 Maio 
  

         * Act 13, 14.43-52       * Sl 99        * Ap 7, 9.14b-17        * Jo 10, 27-30 
 

Pastor é aquele que precede o rebanho para lhe indicar o caminho seguro 
que conduz aos pastos e às fontes de água.  

Jesus é o único “pastor verdadeiro” e ninguém pode arrogar-se o direito de 
se substituir a Ele. O caminho que Ele percorreu e que ensina a todos é o da 
doação da própria vida por amor. 

É este o tema sobre o qual somos convidados a reflectir todos os Domingos do tempo da 
Páscoa. As suas ovelhas são os que têm a coragem de seguir os seus passos. Esta é a mensa-
gem do Evangelho. 

A segunda leitura descreve o lugar de repouso para o qual Jesus, pastor e cordeiro imola-
do, conduz o rebanho: o céu. Aí encontrar-se-á a resposta a todos os enigmas da vida. 

A primeira leitura diz-nos que, para seguir a Cristo, não podemos temer incompreensões 
ou perseguições. A missão do pastor é, precisamente, enfrentar esses problemas e levar o 
seu rebanho a ultrapassá-los. 

Refrães: III Domingo de Páscoa – 1 de Maio 

Entrada A salvação do Senhor brilhou em toda a terra. Aleluia. 

Salmo Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu Vos glorifico, Senhor. 

Apres. Dons O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória. 

Comunhão Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo 
a Ressureição do Senhor, a Ressureição do Senhor 

Pós-
Comunhão 

Simão, filho de João, amas Me tu mais do que estes? Senhor, Vós sabeis tudo, 
sabeis que eu Vos amo. 

Final Proclamai com alegria, às nações do mundo inteiro: o Senhor salvou o seu 
povo, Aleluia! 

F. Armellini 

FESTA DA FAMÍLIA 2022 
 

Este ano a Festa da Família será o encerramento do X Encontro Mun-
dial das Famílias em Lisboa, no dia 26 de junho de 2022 no Parque Urba-
no Quinta da Flamenga, na Vialonga. 
 

Os casais jubilares (que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos de casados em 2022) deverão 
inscrever-se até dia 9 de Maio, na página https://www.patriarcado-lisboa.pt  ou no 
cartório, para receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal-Patriarca. 

Almoço Paroquial — 8 de Maio 
  

No próximo domingo, dia 8 de Maio vamos ter mais um almoço paroquial. 
As zonas responsáveis pela organização são a 6 e a 13. 
A ementa é: sopa de feijão verde, bacalhau à brás, bifes com cogumelos. 
Para a sobremesa haverá doces variados. 
Estes almoços são muito importantes quer pelo convívio que propor-
cionam quer pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral. 


