JULHO
Domingo - 3
XIV Domingo
do Tempo
Comum

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
14.30h
16.00h
18.30h
21.15h
21.30h
21.00h
21.15h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Abertura da Sala de Chá
Ordenações Presbiterais no Mosteiro dos Jerónimos
Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 5
Encontro de Liturgia
Encontro de formação para catequistas Say Yes, on-line
4ª feira - 6
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião de geral de catequistas para avaliação do ano
5ª feira - 7
Aniversário da Ordenação do Pe Paulo Gerardo
21.15h Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, aberta a toda a comunidade
Sábado - 9
12.00h Baptismo
15.00h Casamento de Verónica e Miguel
15.00h Festa da Universidade Sénior no Centro Comunitário
18.00h Missa na Igreja dos Candeeiros - Festa do aniversário do GDCC
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 10 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XV Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
12.30h Baptismo
do Tempo
14.30h Abertura da Sala de Chá
Comum
16.00h Encontro Matrimonial - encerramento das actividades no Centro
Comunitário
18.30h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h
* 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:
14 de Julho: Reunião do Conselho Pastoral às 21,15 h no Centro Comunitário.

Catequistas
Dia 6 Julho teremos a reunião geral de catequistas. Além dos resultados da avaliação,
será preparado o novo ano catequético. Deverão também, nesta reunião, entregar o
guia, catecismo e material que utilizaram neste ano.

ATENÇÃO: a partir desta semana e durante os meses de Julho e Agosto não há
missa à terça-feira às 19.00h.

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 18.30 h; de 3ª a 6ª feira às 8 h; sábado às 19 h; domingo às 18 h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.
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Papa pede fim das «polémicas», em novo documento sobre a Liturgia:

“ Desiderio desideravi”
O Papa publicou a carta apostólica ‘Desiderio desideravi’, com que se dirige a toda a
Igreja para pedir o fim das “polémicas” sobre a Liturgia, criticando tanto o desleixo com
o excesso de formalismo nas celebrações. “Abandonemos as polémicas para ouvir juntos
o que o Espírito Santo diz à Igreja, guardemos a comunhão, continuemos a espantar-nos
com a beleza da Liturgia”, escreve Francisco.
A carta sublinha que uma celebração que não evangeliza não é autêntica, pedindo que
se recupere o significado profundo da celebração da Eucaristia. O Papa rejeita um estetismo ritual, que se preocupa apenas com a formalidade exterior ou a escrupulosa
observância das rubricas, bem como a criatividade sem regras, que confunde simplicidade com banalidade desleixada, essencialidade com superficialidade ignorante, a concretude da ação ritual com um funcionalismo prático exasperado.
Ao longo de 65 pontos, o Papa aprofunda a mensagem que tinha enviado aos bispos de
todo o mundo, na carta ‘Traditionis Custodes’, a respeito do uso da Liturgia Romana
anterior à reforma de 1970. “Seria banal ler as tensões que infelizmente estão presentes, em volta da celebração, como uma simples divergência entre várias sensibilidades
em relação a uma forma ritual. A problemática é, acima de tudo, eclesiológica”, de conceções da Igreja, justifica. Francisco insiste na necessidade de “comunhão” em toda a
Igreja, em volta da reforma litúrgica que surgiu após o Concílio Vaticano II (1962-1965).
“Gostaria que a beleza da celebração cristã e das suas necessárias consequências na vida
da Igreja não fosse deturpada por uma compreensão superficial e redutora do seu valor
ou, pior ainda, de uma instrumentalização, ao serviço de alguma visão ideológica, qualquer que seja”, adverte. A reflexão fala numa “mundanidade espiritual” que deturpa a
vida cristã e refere que a participação na Eucaristia não é uma “conquista” pessoal”.
“A Liturgia nada tem a ver com um moralismo ascético: é o dom da Páscoa do Senhor
que, acolhido com docilidade, faz nova a nossa vida. Só se entra no Cenáculo pela força
de atração do seu desejo de comer a Páscoa connosco”, precisa.
O Papa destaca a necessidade de promover a participação de toda a assembleia, recuperando o sentido do mistério, perante o individualismo, o subjetivismo e o espiritualismo abstrato do mundo pós-moderno. Apela a uma maior formação litúrgico-sapiencial
nos seminários, para que se os novos padres aprendam a colocar no centro da vida
comunitária “a celebração eucarística dominical, fundamento da comunhão”.
A carta elenca, em particular, vários “modelos” de presidência pouco adequados, dos
párocos das comunidades cristãs, da “rigidez austera” à “pressa”, observando que é
necessário superar a sede de “protagonismo”. O documento conclui-se com votos de que
“a Igreja possa elevar, na variedade das línguas, uma única e mesma oração capaz de
exprimir a sua unidade”, frisando que esta única oração é o Rito Romano que emergiu
da reforma conciliar, instituído pelos Santos Paulo VI e João Paulo II.

APLICAÇÕES PARA REZAR
Click to Pray: O Secretariado Nacional do Apostolado da Oração criou uma
aplicação que propõe oração três vezes ao dia através de telemóvel, tablet
ou computador.
Passo a rezar: Disponibiliza diariamente, no próprio site e através das
suas aplicações móveis, ficheiros mp3 que podem ser descarregados e ouvidos a partir de qualquer dispositivo electrónico que suporte esse formato.
Estes ficheiros são meditações áudio a partir dos textos da liturgia do dia.
www.ivangelho.com : o iVangelho é um projecto digital de evangelização cristã, em português e para todos. Consiste no lançamento semanal de um vídeo de aproximadamente
5min, com a leitura animada do Evangelho, uma reflexão breve feita por um padre e a proposta de um desafio concreto para colocar em prática.

Tempo de Pausa

Neste período de férias, porque não aproveitar esta época mais calma,
sem tantas obrigações ou compromissos, para aprofundar a nossa fé pessoal ou familiar?
No cartório paroquial encontram-se disponíveis livros para crianças,
jovens, famílias e casais, com histórias da vida de santos, encíclicas e
exortações papais, esquemas de orações e meditações.

Encontro Matrimonial

Universidade Sénior da Benedita

O Encontro Matrimonial vai fazer a sua
festa de encerramento das atividades
no dia 10 de Julho, no Centro Comunitário da Benedita, às 16 horas.

Liturgia do próximo Domingo: XV Domingo do Tempo Comum - 10 de Julho
* Dt 30, 10-14

* Sl 68

* Col 1, 15-20

* Lc 10, 25-37

A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a
vida eterna. É no amor a Deus e aos outros – dizem os textos que nos
são propostos – que encontramos a vida em plenitude.
O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de
determinados ritos, mas no amor (a Deus e aos irmãos). Como exemplo, apresenta-se a figura de um samaritano – um herege, um infiel,
segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para
estender a mão a um irmão caído na berma da estrada. “Vai e faz o
mesmo” – diz Jesus a cada um dos que o querem seguir no caminho da
vida plena.
A primeira leitura reflecte, sobretudo, sobre a questão do amor a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e a amá-lo de todo o coração. Como? Escutando a
sua voz no íntimo do coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos.
Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência
fundamental, como o centro à volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente.
O texto foge, um tanto, à temática geral das outras duas leituras; no entanto, a catequese
sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que Ele nos diz no
Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutál’O atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa
caminhada.
In Dehonianos
Refrães do XIV Domingo do Tempo Comum – 3 de Julho
Entrada Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam escutai as preces do vosso povo,
escutai as preces do vosso povo.
Salmo A terra inteira aclame o Senhor.
Apres. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários
dons para a vossa messe.

Avaliação do ano e Conselho
Pastoral
O secretariado permanente pede aos
responsáveis de zona, movimentos e
grupos que entreguem a avaliação do
ano, por email ou no cartório até dia 7
de Julho .
A reunião do Conselho Pastoral será
dia 14 de Julho, às 21,15 h, no centro
comunitário.
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

Comunhão Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos, diz o Senhor.
Pós- O amor de Deus repousa em mim o amor de Deus me consagrou! O amor de
Comunhão Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
Final Diz o Senhor: “Ide e ensinai todos os povos; baptizai-os e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei.

Partilha e Voz da Verdade
No mês de Agosto não haverá publicações da folha Partilha Pastoral e do jornal Voz da Verdade.
Como as informações do mês de Agosto deverão sair na folha de 31 de Julho, pedimos que
entreguem no cartório ou envie para o mail: secretaria.p.benedita@gmail.com todas as
informações para publicar, até ao dia 27 de Julho.

