
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA       Tel. do Cartório: 262929113  / 910009931     

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

OUTUBRO                                    INFORMAÇÕES  

Domingo - 16 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

XXIX 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
do T. Comum 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial, orientada pelos 

Diáconos 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 17 20.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 18 18.30h    Terço com as crianças - “Um milhão de crianças rezam o Terço” na 

Igreja Paroquial 
 19.00h    Missa ferial na Igreja Paroquial 

 19.15h    Reunião de catequistas da Infância 
4ª feira - 19 21.00h    Reunião da comissão da Festa dos Padroeiros 
5ª feira - 20 19.00h    Recepção da  Cruz da Jornada Mundial da Juventude com terço na 

Igreja Paroquial 
 19.00h    Missa das Universidades na Igreja de São João de Deus, Lisboa   
6ª feira - 21     Não há missa às 8.30h 
 19.30h    Missa com a Cruz da Jornada, animada pelos Escuteiros 

Sábado - 22     Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima até 23 
 08.30h    Rota das Capelas com todos os jovens na Capela do Casal do Guerra 
 17.00h    Missa na Igreja da Ribafria - encerramento da Rota das Capelas   
 19.00h    Sunset Party na Praça Damasceno Campos 
 19.30h    Missa na igreja paroquial  

Domingo - 23     Dia Mundial das Missões 
  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial - transmissão pela Radio Renascença 
XXX 14.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    

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:  
29 de Outubro: Ensaio e confissões para a Profissão de Fé às 9.00h 
30 de Outubro: Festa da Profissão de Fé ( 7º ano) às 11.30h 

 21.15h    Ensaio de cânticos dos grupos de jovens para a missa de domingo  

Transmissão da missa paroquial pela Rádio Renascença- alteração de horário 
 

No dia 23 de Outubro, a Radio Renascença virá novamente transmitir a nossa celebração 
pelo que a missa será às 11.00h ( e não às 11.30h).  

Novo contacto  
do Cartório         
paroquial :       

 

910 009 931 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofer-
tórios são para as Missões 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 901 
16 de Outubro 

 de 2022 XXIX do Tempo Comum - Ano C 

 
 

A Cruz da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai estar na nossa Paróquia de 
20 a 23 de outubro. 
Para a receber, temos programadas várias actividades onde toda a comunidade é 
convidada a participar, especialmente os jovens. 
 

Dia 20: Receção da Cruz às 19.00h, seguida de oração do terço na Igreja Paroquial 
Dia 21: Missa às 19.30h com o Agrupamento de Escuteiros da Benedita 
Dia 22: Rota das Capelas - com inicio às 8.30h na Capela do Casal do Guerra e ter-
mina às 17h com missa, na Capela da Ribafria  
                Das 19h às 00.00h, Sunset JMJ na Praça Damasceno Campos - festa, comi-
da, bebida e música. 
Dia 23: Missa  às 11.00h, animada pelos jovens e transmitida pela Radio Renas-
cença  
                Entrega dos símbolos da Jornada a Lisboa 



FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
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 17 e  24  de outubro; 14 , 21 e 28 de novembro ,  
5  e  12 de dezembro. 
* Domingos das 14.30h às 18.30h : dias 23 de outubro,  14 de novembro e 18 de dezembro  

"UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO” dia 18 de Outubro às 18.30h  
 

Tal como o ano passado, a  Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai 
promover uma jornada de oração chamada “Um milhão de crianças 
reza o Terço pela paz no mundo , que irá mobilizar crianças de todo 
o mundo. 
 A nossa paróquia apela às crianças, pais e restantes familiares que 
se juntem a esta jornada, na Igreja Paroquial, onde estarão catequis-
tas, nessa hora,  com quem se quiser juntar.  As crianças que tive-
rem, podem trazer a T-shirt da catequese. 

“CAMINHADA PELA VIDA”  
Caminhar pela Vida, promover a Defesa da Vida 

No dia 22 de Outubro, a Federação 
pela Vida, vai realizar mais uma cami-
nhada. Em Lisboa começa na Praça 
Luís de Camões, às 15h, mas a cami-
nhada também está prevista nas cida-
des de: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, 
Funchal, Guarda, Porto, Santarém e  
Viseu. 

Missa das Universidades  
 

A Missa das Universidades, celebração de início de ano 
académico e pastoral dos universitários de Lisboa, vai 
decorrer no dia 20 de outubro às 19h00, na Igreja de São 
João de Deus, em Lisboa, e vai ser presidida pelo Cardeal-
Patriarca D. Manuel Clemente. 
A partir das 18h00, há sacerdotes disponíveis para confes-
sar e depois da celebração, haverá a expo-movimentos e convívio. 
 
Para quem está noutras Universidades fora de Lisboa, podem procurar informações sobre a 
Pastoral Universitária nas páginas das dioceses a que a sua Universidade pertence.  

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. 

Refrães do XXIX Domingo do Tempo Comum – 16 de Outubro 

Entrada Eu venho Senhor, à vossa presença:  ficarei saciado ao comtemplar a 
Vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a Vossa glória. 

Salmo O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e  a terra, o nosso auxílio 
vem do Senhor. 

Apres. Dons Quando Vos invoco, sempre me atendeis Senhor. 

Pós-Comunhão Pedi e recebereis; procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 

Final As Vossas palavras Senhor , são espirito e vida. 

Comunhão Tudo o que pedirdes na oração vos será concedido, vos será concedido, 
diz o Senhor . 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXX do T. Comum - 23 de Outubro 
 

      * Sir 35,15b-17.20-22a         * Sl 33        * 2 Tim 4,6-8.16-18       * Lc 18,9-14 
 

   A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem um “fraco” pelos 
humildes e pelos pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no seu 
despojamento, na sua humildade, na sua finitude (e até no seu pecado), 
que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para aco-
lher o dom de Deus. 
   A primeira leitura define Deus como um “juiz justo”, que não se deixa 
subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na 
comunidade; em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e escu-
ta as suas súplicas. 
   O Evangelho define a atitude correcta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa 
a atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é o resultado 
natural dos seus méritos; e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta 
diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de 
“pobre” que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. 
   Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema geral deste 
domingo; contudo, podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o 
Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que 
justifica e salva todos os homens que a acolhem.                                                         Dehonianos 

 

   Novo horário da Missa  
A partir de 30 de Outubro 

 Sábado: 
 Igreja Paroquial: 18.00h 
nas outras igrejas: 16.30 h 
 
Domingo :  
9.00h , 11.30h, 18.00h 


