
MAIO           INFORMAÇÕES  

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 
 17.15    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 
 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial, orientada pela 

Equipa de Nossa Senhora - Benedita II 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 10 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.15h    Reunião com o Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial 
4ª feira - 11 21.00h    Escola de Leigos—Escritos Paulinos      
5ª feira - 12 21.15h    Zona 6: Oração do Rosário na Capela, com a presença das Ima-

gens Peregrinas da Zona 
 21.15h    Reunião com a equipa do CPM 
6ª feira - 13 12.00h    Baptismo 
 19.00h    Zona 7: Missa Solene de Nossa Senhora de Fátima  

 10.00h    Baptismo 
 12.00h    Casamento de Helena e Francisco 
 18.00h    Boas Festas Pascais da Zona 5 na Capela de São Paulo , seguidas 

de convívio no salão 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 15 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

V Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
De Páscoa 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

 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 
28 de Maio: Retiro de preparação para a 1ª Comunhão das 14h30 às 18h00, no Centro 
Comunitário. 

Sábado - 14 10.00h    Sínodo Diocesano no Turcifal 

Almoço Paroquial — 8 de Maio 
  

Neste domingo teremos mais um almoço paroquial, organizado pelas 
zonas 6 e 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 proporcionam quer 
pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral. 
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PROCURA-SE CONSTRUTORES PARA UMA CIDADE NOVA 
 

   Muito se tem dito e escrito acerca do mundo actual. Já não bastava a pandemia, agora 
uma guerra. Não vou repisar o tema porque nos levaria a inflamar ou a alimentar a nossa 
indignação, com muita legitimidade certamente. Mas estamos a viver um tempo pascal que 
nos anuncia fortemente a vitória da vida sobre todas as mortes do Homem. Ao mesmo 
tempo, estamos a caminho do Pentecostes, dia em que o Espírito Santo desceu sobre a 
Igreja. Na guerra, ninguém sai vencedor ou vencido, todos perdem. Por isso, a caminho do 
Pentecostes, gostaria de sublinhar a nossa missão que a Virgem de Fátima nos confiou: 
rezar pela conversão dos pecadores, que não estão só na Rússia ou na Ucrânia, mas em 
cada ser humano.  
   Há dias, no Fórum Económico da Benedita, que gostei de participar, foi colocada uma 
questão ao Camilo Lourenço sobre qual a atitude a ter perante as dificuldades e as crises 
que se vislumbram no horizonte, à qual ele respondeu: a mudança deve começar por cada 
um. A isto, Jesus chamou de conversão ou acolhimento dum novo Reino. Já percebemos 
que o Homem não é a medida de todas as coisas (basta ver o que acontece todos os dias), 
mas só ‘Alguém’ perfeito e Omnipotente (como Deus) pode e será sempre medida do 
Homem. Este é o conceito que sublinha o livro do Génesis quando afirma que fomos cria-
dos à imagem e semelhança de Deus. A conversão é um projecto permanente e não apenas 
da Quaresma. Sobre isto, S. Agostinho deixou-nos uma reflexão sugestiva. 
 

   S. Agostinho escreveu um tratado chamado De civitate Dei que parte deste confronto da 
torre de Babel e o Pentecostes. Diz que existem 
duas cidades em construção neste mundo, uma 
que se chama Nova Jerusalém fundada no dia 
de Pentecostes e outra que se chama Babel 
(Babilónia). Uma é fundada sobre o amor de 
Deus que pode levar até ao desprezo de si 
(Jerusalém), a outra é fundada sobre o amor de 
si mesmo que pode levar até ao desprezo de 
Deus (Babel). Mas o aspecto mais forte é que 
estas duas cidades têm abertos os seus respec-
tivos estaleiros até o fim do mundo e cada um 
deve escolher no fundo do seu coração qual 
dos dois estaleiros quer trabalhar .  
   Qual é estaleiro que queres trabalhar? Jerusa-
lém ou Babel? 



Boas Festas Pascais 
 

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

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. 

FESTA DA FAMÍLIA 2022 
 

Este ano a Festa da Família será o encerramento do X Encontro Mundial 
das Famílias em Lisboa, no dia 26 de junho de 2022 no Parque Urbano 
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. 

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 

Banco Alimentar contra a fome 
 

    A próxima Campanha do Banco Alimentar  irá decorrer 
nos dias  28 e 29 de Maio , e existem 3 formas de contri-
buir par ao Banco Alimentar: 
 * Campanha Saco, com voluntários presentes nos super-
mercados da nossa terra; 
 * Campanha Ajuda Vale, através de vales de produtos selecionados. Ao fazer o pagamen-
to, o dador entrega o vale na caixa registadora e os produtos ficam claramente identifica-
dos no talão de caixa.  
 * Campanha online, através da plataforma www.alimentestaideia.pt que permite a doa-
ção de alimentos para quem habitualmente não vai ao supermercado. 
 
Para o voluntariado nos supermercados, pedimos aos grupos, pessoas individuais e 
catequistas interessados que se inscrevam no Cartório. 

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje 
 

Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário de Coli-
na 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 paro-
quial. As inscrições  são limitadas e são até 25 de Maio de 2022. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo V da Páscoa - 15 de Maio 
  

        * Act 14, 21b-27         * Sl 144        * Ap 21, 1-5a        * Jo 13, 31-33a.34-35 
 

O tema deste Domingo anda à volta do adjectivo “novo”. O Evangelho fala do 
“mandamento novo”. Não se trata duma imposição, mas duma lógica nova, a 
do dom de si mesmo. 
Quando as pessoas se deixarem conquistar por esta lógica nova e abandona-
rem para sempre a antiga, então surgirão “novos céus e nova terra”, como 
recorda a segunda leitura. 
Na primeira leitura, não aparece o termo “novo”, mas está presente o tema: são novas as 
comunidades fundadas por Paulo e Barnabé, são novos os centros a partir dos quais se 
deve irradiar em todo o mundo a luz de quem vive realmente o “mandamento novo”. 

Refrães: IV Domingo de Páscoa – 8 de Maio 

Entrada Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou mor-
rer pela sua grei. Aleluia 

Salmo Nós somos o povo do Senhor; é Ele o nosso alimento.   Ou   Nós somos o povo 
de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus! 

Apres. Dons Deus é bom pastor! Ele nos sacia de todos os bens! Deus é bom pastor! 

Comunhão O Cordeiro de Deus é o nosso pastor: às fontes de água viva nos conduz o 
Senhor!  Ás fontes de água viva nos conduz o Senhor!  

Pós-
Comunhão 

Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. 

Final Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até 
ao fim dos tempos, diz o Senhor. 

 

SEMINARISTAS DO SEMINÁRIO DE S. JOSÉ DE CAPARIDE 
 

No dia 10 de Maio, o Seminário de São José de Caparide estará de peregrinação a pé a Fáti-
ma. Chegará à Benedita nessa terça-feira, celebrará connosco a Eucaristia às 19h e jantará 
na Paróquia. Dormirão na Benedita de 10 para 11 de Maio.  
Quem desejar e puder acolher um ou mais seminaristas ou sacerdotes em sua casa, deve se 
inscrever no Cartório. Serão 16 seminaristas e 2 sacerdotes. Quem acolher, peço que 
ofereçam também o pequeno-almoço e que os possam trazer ao Centro Comunitário por 
volta das 8h da manhã no dia 11.  


