
Escola de Leigos 
Ainda estão abertas as inscrições para a Escola de Leigos, para o 
curso “Introdução ao pensamento social Cristão”, com o profes-
sor Eugénio da Fonseca.  
O curso é por teleconferência e inicia no dia 3 de Outubro. 
Podem fazer as inscrições na pagina idfc.patriarcado-lisboa.pt  
ou no cartório. 

SETEMBRO / OUTUBRO                                    INFORMAÇÕES  

Domingo - 25 09.00h    Missa na igreja paroquial 
 09.30h    Formação de catequistas Say Yes na nossa Paróquia, até às 17h, na 

sala de conferências 
Domingo XXVI 11.30h    Missa na igreja paroquial - despedida do Pe Eduardo, seguida de 

almoço partilhado 
do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

 18.30h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 27 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes 
 21.30h    Formação para catequistas - Planeamento das catequeses  - online 
4ª feira - 28 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 

6ª feira - 30 21.00h    Reunião do Conselho Pastoral  
 21.15h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 1 11.30h    Casamento de Cristiana e Pedro 
 11.30h    Bodas Matrimoniais, na Capela dos Freires, com o Pe Paulo Gerardo 
 15.00h    Reunião para os pais do 1º ano de catequese 
 19.30h    Missa na igreja paroquial  

Domingo - 2 09.00h    Missa na igreja paroquial 
 09.45h    Saída para a tomada de posse do Pe Eduardo 

Domingo  11.30h    Missa na igreja paroquial  
XXVII 12.30h    Baptismos 

do T. Comum 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 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
 

Em Agenda:  
3 de Outubro: inicio da Escola de Leigos às 21.00h 

5ª feira - 29 21.30h    C.N.E : Conselho de pais dos Escuteiros 

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: no mês de Setembro não há missa à terça-feira às 19.00h 
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 Tomada de posse do Padre Eduardo  
 

No dia 2 de Outubro, às 12h,  o Padre Eduardo tomará posse na Paró-

quia do Senhor Jesus e São Pedro do Carvalhal (Santuário do Senhor 

Jesus do Carvalhal). 

A Paróquia organizou um autocarro, que sairá às 9.45h do Centro 

Comunitário. Não tem custos, mas somos convidados a dar uma oferta 

para o motorista. A chegada está prevista para as 16.00h.  Ainda há 

lugares disponíveis, quem quiser pode inscrever-se no cartório. 
 

Em relação ao almoço, fica a cargo de cada um. O Santuário tem um 

espaço com mesas que pode ser usado. 

 

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
 
 

Formação catequese da infância: dia 27 de setembro às 21.30h 
Estão abertas as inscrições para o Planeamento das catequeses (1º trimestre), que este ano 
irão decorrer online, todas no mesmo dia e em simultâneo.  Na inscrição devem escolher o 
Planeamento das catequeses da 1ª etapa ( 1º, 2º ou 3º catecismo ) ou Planeamento das cate-
queses da 2ª etapa (  4º, 5º e 6º catecismo).  
As inscrições são na página  https://catequese.patriarcado-lisboa.pt/ 
 
Formação para todos os catequistas : Itinerário SER CATEQUISTA 
Serão um total de 8 encontros, presencial e na Paróquia de Alcobaça. As inscrições estarão 
brevemente disponíveis na página da catequese do Patriarcado. 
  

As datas são as seguintes :  
 * Segundas- feiras das 20.30 às 22.30:  dias 10,  17 e  24  de outubro; 14 , 21 e 28 de novem-
bro ,  5  e  12 de dezembro. 
* Domingos das 14.30h às 18.30h : dias 23 de outubro,  14 de novembro e 18 de dezembro  
 
Encontro Vicarial de Catequistas: 6 de novembro, com hora e local a definir 
Este encontro vai incluir a APRESENTAÇÃO DO NOVO ITINERÁRIO DE CATEQUESE apro-
vado pela Conferência Episcopal Portuguesa: "Itinerário de Iniciação à vida cristã" 



Universidade Sénior da Benedita      
 

Ainda estão abertas as matrículas para a Universidade Sénior da Benedi-
ta, para o ano de 2022/2023.  As aulas devem começar a 3 e Outubro.   
Se tem mais de 50 anos, gosta de aprender, conviver e manter-se activo, 
junte-se à Universidade. Neste ano  oferecemos cerca de 20 disciplinas 
(Psicologia. Língua e cultura inglesa, História, ginástica, pilates, 
yoga, hidroginástica, teatro, cavaquinho, canto coral, ciências, matemáti-

ca, cidadania, informática, língua portuguesa, costura, artes,...) e muitas outras atividades 
que vão permitir combater a solidão. 
Sabendo do constrangimento que representa a falta de transportes estamos a pro-
curar solução com o apoio da Junta de Freguesia  para que todos os que o quiserem 
possam frequentar esta US. 

Exposição dos 50 anos do Núcleo do Oeste 
 

   A Benedita acolhe a exposição itinerante do 50ª Aniversário do 
Núcleo do Oeste.    A exposição está no espaço da loja do Centro Comu-
nitário e pode ser visitada até dia 2 de Outubro de 2022 nos seguintes 

horários: sábados das 17.30h às 19.30 e domingos das 10h às 11.30h.    Convidamos todas 
as pessoas a visitarem o espaço e a descobrirem a história dos escuteiros.   Apareçam! 

Sala de Chá – Outubro 
 

 Em Outubro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou 
pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntários 
ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:  
 
                      Fornecimento:                Equipas de serviço:  
   2  Outubro        Zona 8                          Escuteiros 
   9 Outubro        Zona 9                Mª Encarnação e Marta Santos 
 16 Outubro        Zona 10            Soledade e Isabel Marques 
 23 Outubro        Zona 11                 LIAM 
  30 Outubro        Zona 12                Renovamento Carismático 

 
Celebração jubilar de prata Sacerdotal  (25 anos)  

do Cónego Paulo César Serralheiro Franco 
 
No dia 5 de Outubro, o Cónego Paulo Fanco, natural da nossa fre-

guesia, vem celebrar o seu jubileu de prata Sacerdotal aqui na 

nossa Paróquia, com missa às 19.00h, seguida de jantar convívio. 

Estão todos convidados a participar e quem quiser pode deixar a 

sua partilha no Centro Comunitário a partir das 18.30h 

 

Reunião para os pais 
das crianças do 1º ano 
de catequese, no dia 1 
de Outubro, às 15h, no 

Centro Comunitário. 

Conselho Pastoral Paroquial 
 

A reunião do Conselho Pastoral Paroquial será no dia 30 de Setembro no Centro 
Comunitário, às 21.00h. 

Refrães do XXVI Domingo do Tempo Comum – 25 de Setembro 

Entrada Conduzi-me Senhor, pelos Vossos caminhos; ensinai-me a cumprir os man-
damentos de vida Eterna; conduzi-me Senhor, pelos Vossos caminhos. 

Salmo Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. 

Apres. Dons Procurai pobres o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres o Senhor 

Pós-
Comunhão 

Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à 
vida eterna 

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

Comunhão Os ricos empobrecem e passam fome; mas nada falta aos que procuram o 
Senhor. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXVII do T. Comum - 02 de Outubro 
 

* Hab 1, 2-3 . 2,2-4      * Sl 94      * 2 Tim 1, 6-8.13-14      * Lc 17, 5-10 
 

   Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários 
temas (a fé, a salvação, a radicalidade do “caminho do Reino”, etc.); 
mas sobressai a reflexão sobre a atitude correcta que o homem deve 
assumir face a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer, com 
humildade, a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o 
“Reino” sem cálculos nem exigências, a acolher com gratidão os dons 
de Deus e a entregar-nos confiantes nas suas mãos. 
   Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela Deus, convoca-o 
para intervir no mundo e para pôr fim à violência, à injustiça, ao 
pecado… Deus, em resposta, confirma a sua intenção de actuar no mundo, no sentido de 
destruir a morte e a opressão; mas dá a entender que só o fará quando for o momento 
oportuno, de acordo com o seu projecto; ao homem, resta confiar e esperar pacientemen-
te o “tempo de Deus”. 
   O Evangelho convida os discípulos a aderir, com coragem e radicalidade, a esse projecto 
de vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem… A essa adesão chama-se “fé”; e dela 
depende a instauração do “Reino” no mundo. Os discípulos, comprometidos com a cons-
trução do “Reino” devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios; 
eles são, apenas, instrumentos através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cum-
prir o seu papel com humildade e gratuidade, como “servos que apenas fizeram o que 
deviam fazer”. 
   A segunda leitura convida os discípulos a renovar cada dia o seu compromisso com 
Jesus Cristo e com o “Reino”. De forma especial, o autor exorta os animadores cristãos a 
que conduzam com fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes foram 
confiadas e a que defendam sempre a verdade do Evangelho.                                          Dehonianos 

 


