
JULHO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 17 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   

XVI Domingo 13.00h    Casamento de Rita e David e Baptismo 
do Tempo      A Sala de Chá estará encerrada 

Comum  16.00h    Missa Nova do Pe Diogo no adro da Igreja de Évora de Alcobaça 
     NÃO HÁ MISSA às 18.30h 

2ª feira - 18 10.00h    Missa na Igreja Paroquial com o Pe Fernando Belo 
4ª feira - 20 17.00h    Missa com o Pe Álvaro da União Missionária Franciscana, seguida 

de reunião com as zeladoras da União. 
Sábado - 23 18.00h    Missa na Igreja dos Freires  - festa da Associação 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 20.15h    Assembleia geral da Santa Casa da Misericórdia da Benedita, no 

Centro Comunitário 
Domingo - 24      Dia Mundial dos Avós 

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

do Tempo  12.30h    Baptismos   
 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

Comum  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:  
9, 10 e 11 de Setembro: Inscrições para  o 1º ano da catequese 
18 de Setembro: Reunião geral de catequistas às 21.00h 

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 18.30 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. 

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

Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia 
 

No dia 23 de Julho terá lugar na Sala de Conferências do Centro Comunitário da 
Benedita às 20:15 h, uma Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa da Miseri-
córdia de Benedita. 

Paróquia 
da Benedita 
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 de 2022 XVI do Tempo Comum - Ano C 

 

Santa Ana e São Joaquim e o Dia Mundial 
dos Avós 

 

   No dia 24 de Julho, a Igreja irá celebrar o II Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido pelo Papa Francisco 
para a ocasião, “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15), 
pretende destacar o quanto os avós e idosos são um valor e 
um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade 
eclesial. Este dia está ligado à comemoração dos Santo Joa-
quim e Santa Ana, avós de Jesus, pais de Nossa Senhora, que 
se celebra a 26 de Julho.  
Deixamos um excerto da homilia do Cardeal Tarcisio Berto-
ne na Festa Litúrgica destes Santos, em Roma em 2007:  
   “São Joaquim e Santa Ana, esposos judeus exemplares, 
viveram uma época crucial da história da Igreja da salvação. 
Portanto, no momento em que estava para ser cumprida a promessa de Deus a Abraão, e a 
humanidade estava prestes a receber a resposta esperada pelos justos do Antigo Testa-
mento, que aguardavam a consolação de Israel. 
   Nesse sentido, ouvimos as palavras do Salmo 131, sobre a fidelidade de Deus à sua pro-
messa: “O Senhor jurou a David: verdade da qual nunca se afastará, o fruto do teu ventre 
hei-de colocar sobre o teu trono! Realmente, o Senhor escolheu Sião, desejou-a para sua 
morada: “Este será para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, porque o escolhi”. 
Sem dúvida, Ana e Joaquim pertenciam ao grupo daqueles judeus piedosos que esperavam 
a consolação de Israel. Foi precisamente a eles que foi dada uma tarefa especial na história 
da salvação: foram escolhidos por Deus, para gerar a Imaculada que, por sua vez, é chama-
da a gerar o Filho de Deus. 
   (…) Existe um aspecto, que gostaria de ressaltar: Santa Ana e São Joaquim podem ser 
tomados como modelo pela sua santidade vivida em idade avançada. Em conformidade 
com uma antiga tradição, eles já eram idosos quando lhes foi confiada a tarefa de dar ao 
mundo, conservar e educar a Santa Mãe de Deus. 
   Na Sagrada Escritura, todavia a velhice é circundada de veneração (cf. 2 Mac 6, 23). O 
justo não pede para ser privado da velhice e do seu peso; ao contrário, ele reza assim: “Vós 
sois a minha esperança, a minha confiança, Senhor, desde a minha juventude… Agora, na 
velhice e na decrepitude, não me abandoneis, ó Deus, para que eu narre às gerações a for-
ça do vosso braço, o vosso poder a todos os que hão-de vir” (Sl 71 [70], 5-18). 
   Com a sua própria presença, a pessoa idosa recorda a todos, e de maneira especial aos 
jovens, que a vida na terra é uma “curva”, com um início e com um fim: para experimentar 
a sua plenitude, ela exige a referência a valores não efémeros nem superficiais, mas sóli-
dos e profundos.                                                                                                         (virar a página) 



JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE : 1986 - 2023  
 Recolha de Testemunhos 

 
As Jornadas Mundiais da Juventude foram criadas pelo Santo 
Papa João Paulo II em 1986 e desde então têm marcado a vida de 
muitos jovens que tiveram a possibilidade de viver a experiência 
das mesmas. 
Na nossa Paróquia, ao longo dos anos, muitos foram os jovens que 
participaram deste acontecimento, em diversos países do mundo.  
 
Convidamos todos estes jovens (agora já adultos) a partilharem a sua vivência e a teste-
munharem aos jovens de hoje, o que são as JMJ!!! 
Pedimos que nos enviem para o cartório os nomes/contactos das pessoas que participa-
ram nesta experiência a fim de podermos recolher o seu testemunho. 
Contactos do cartório: 262929113, email: secretaria.p.benedita@gmail.com. 

“A comunidade do Seminário de 
São José de Caparide agradece à 
Comunidade Paroquial da Bene-
dita o seu apoio durante a sua 
Peregrinação. 
 

Deixámos nas mãos de Nossa 
Senhora a vida dos paroquianos e 
dos seus Padres, para que sejam 
no mundo Candeias de Cristo, 
como os Santos Francisco e Jacin-
ta Marto. 
 

Abraço em Cristo”. 

(Continuação)  
  Infelizmente, um elevado número de jovens do nosso tempo estão orientados para uma 
concepção da vida em que os valores éticos se tornam cada vez mais superficiais. O que 
mais preocupa é o facto de que as famílias se desagregam na medida em que os esposos 
atingem a idade madura. Pelo contrário, com o tempo deveriam compreender mais a 
necessidade do amor, do assistência e de compreensão recíproca. 
   Os idosos que receberam sobretudo uma educação moral sadia deveriam demonstrar, 
mediante a sua vida e o próprio comportamento no trabalho, a beleza de uma sólida vida 
moral. Ademais, deveriam manifestar aos jovens a profunda força da fé, que nos foi trans-
mitida pelos nossos mártires, e a beleza da fidelidade às leis divinas da moral conjugal. 
   Por fim, desejo propor a todos vós aqui presentes uma oração: 
 

   Ó São Joaquim e Santa Ana protegei as nossas famílias, desde o início promissor até à idade 
madura, repleta dos sofrimentos da vida e amparai-as na fidelidade às promessas solenes. 
   Acompanhai os idosos que se aproximam do encontro com Deus. 
   Suavizai a passagem suplicando para aquela hora a presença materna da vossa Filha dito-
sa a Virgem Maria e do seu Filho divino, Jesus!     Amém. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XVII do T. Comum - 24 Julho 
     
   

         * Gn 18, 20-32        * Sl 137        * Col 2, 12-14        * Lc 11, 1-13 
 

   O tema fundamental que a liturgia nos convida a reflectir, neste 
domingo, é o tema da oração. Ao colocar diante dos nossos olhos os 
exemplos de Abraão e de Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos a impor-
tância da oração e ensina-nos a atitude que os crentes devem assumir 
no seu diálogo com Deus. 
   A primeira leitura sugere que a verdadeira oração é um diálogo “face a 
face”, no qual o homem – com humildade, reverência, respeito, mas 
também com ousadia e confiança – apresenta a Deus as suas inquieta-
ções, as suas dúvidas, os seus anseios e tenta perceber os projectos de Deus para o mundo 
e para os homens. 
   O Evangelho senta-nos no banco da “escola de oração” de Jesus. Ensina que a oração do 
crente deve ser um diálogo confiante de uma criança com o seu “papá”. Com Jesus, o cren-
te é convidado a descobrir em Deus “o Pai” e a dialogar frequentemente com Ele acerca 
desse mundo novo que o Pai/Deus quer oferecer aos homens. 
   A segunda leitura, sem aludir directamente ao tema da oração, convida a fazer de Cristo 
a referência fundamental (neste contexto de reflexão sobre a oração, podemos dizer que 
Cristo tem de ser a referência e o modelo do crente que reza: quer na frequência com que 
se dirige ao Pai, quer na forma como dialoga com o Pai).                                                      In Dehonianos     

Refrães do XVI Domingo do Tempo Comum – 17 de Julho 

Entrada Deus vive na sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre. É a for-
ça e o vigor do seu povo, é a força e o vigor do seu povo. 

Salmo Ensinai-nos, Senhor: quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. 

Apres. Dons Completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu 
corpo que é a Igreja. 

Comunhão Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua 
casa, recebeu-O em sua casa. 

Pós-
Comunhão 

Bendito sejas, Senhor, és o Pão que nos sacia! Nós Te adoramos Jesus, nós 
te adoramos, na Divina Eucaristia! 

Final Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai! 

Partilha e Voz da Verdade 
 

No mês de Agosto não haverá publicações da folha Partilha Pastoral e do jor-
nal 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. 


