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JANEIRO 2023                                                 INFORMAÇÕES  

Domingo - 8 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Zona1:  Missa de Festa de aniversário da APZ  seguida de almoço 
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - animada pelos Escuteiros 

Epifania     Escuteiros: Sorteio do Cabaz dos Reis 
 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 16.00h    Reunião do grupo da L.I.A.M. 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 9 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 10 20.30h    Zona 7: reunião da Equipa de Zona com as pessoas da Zona para 

falar da JMJ e da Festa dos Padroeiros, na Capela 
 21.15h    Reunião com os responsáveis de cada ano da Catequese 
4ª feira - 11 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.15h    Reunião com a Equipa de CPM  
5ª feira - 12 19.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 

 21.00h    Reunião para os pais dos adolescentes (maiores de 14 anos) e 
jovens, para esclarecimento das JMJ Lisboa 2023, no C. Comunitário 

 16.30h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 15 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Zona 2: Missa de Festa de Santo Amaro, com almoço e jantar 
II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   
do Tempo  14.30h    Abertura da Sala de Chá 

Comum 18.00h    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; sábado das 10 às 11h 
 

EM AGENDA: 
22 de Janeiro: Festa da Palavra do 4º ano da catequese às 11.30h 
22 de Janeiro: oração pelas Vocações orientada pelos Leitores às 16.00h 
30, 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro: tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros às 19.30h  
4 e 5 de Fevereiro: Festa dos Padroeiros 

Sábado - 14 10.00h    Ensaio com o 4º ano da Catequese para a Festa da Palavra  

6ª feira - 13 21.00h    Zona 12: reunião da Equipa de Zona com as pessoas da Zona, na 
escola , para preparar a Festa dos Padroeiros,  

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 e domingo às 17,30 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 913 
8 de Janeiro de 

2023 Solenidade da Epifania do Senhor - Ano A  

    

JMJ LISBOA 2023 - Inscrições de Jovens  
 
As inscrições para a Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 já abriram e há várias modalidades de 
participação. 
Podem-se inscrever adolescentes e jovens com mais de 
14 anos, devendo os menores estarem obrigatoriamen-
te integrados num grupo, confiado a um adulto partici-
pante. 
  

A Equipa COP da nossa Paróquia propõe a inscrição 
num dos seguintes pacotes: 
 

Pacote A2:  de 31 de Julho a 6 de Agosto—205 e.  
* Inclui alimentação, transporte, seguro e kit do pere-
grino desde o jantar de 31 de Julho ao jantar de 6 de Agosto 
  

Pacote B2: de 4 a 6 de Agosto—100 e. 
* Inclui alimentação, transporte, seguro e kit do peregrino desde o jantar de 4 de Agosto 
ao jantar de 6 de Agosto 
 

Pacote V3  - de 23 de Julho a 6 de Agosto—30 e.  
* Único pacote para voluntários paroquiais: inclui transporte, seguro e kit do peregrino e 
abrange o período de 23 de julho a 7 de Agosto 
  
Para explicar e esclarecer estas formas de inscrição, há uma reu-
nião para os pais dos adolescentes (maiores de 14 anos) e para os 
jovens interessados, no dia 13 de Janeiro, às 21h no Centro Comu-
nitário. 
 

 
TESTEMUNHO DE UM JOVEM CASAL, PARTICIPANTE NA JMJ DE ROMA EM 2000  

 

Olá! 
Somos a Sónia Fialho e o Romeu Pereira, residimos na Benedita e participámos nas Jornadas 
Mundiais da Juventude em 2000 (XV jornada), em Roma, que decorreram entre 15 a 20 de 
Agosto. 
Tivemos o privilegio de participar neste grande evento, e desta forma vamos contar como foi a 
nossa experiência e o quanto enriquecedor foi. 
Após nos termos conhecido em janeiro de 2000, foi ao longo das reuniões de preparação para as 
Jornadas Mundiais da Juventude em Roma, que fomos desenvolvendo a nossa amizade. 
Fomos com o grupo de jovens de Benedita, do qual um de nós já fazia parte (Sónia).  



Começamos esta preparação como amigos, mas iniciamos esta jor-
nada como casal de namorados. 
  A jornada foi bastante inspiradora/marcante em muitas etapas da 
nossa vida, tendo-nos ajudado a reforçar a nossa fé, a descobrir 
novas culturas, ajudando- nos a crescer como seres humano e 
enquanto casal. 
   O momento mais marcante desta viagem de fé, foi diferente para 
cada um de nós. Enquanto um considerou esse momento na praça 
de S. Pedro, quando o Papa João Paulo II passou junto do nosso grupo, o outro considerou a 
vigília de oração em Tor Vergata onde decorria as cerimónias de encerramento das Jornadas, 
com a presença de uma enorme multidão unida na fé, com ideais cristãos em que jovens de todo 
o mundo subiram ao altar e mostraram que a fé está para além de qualquer país ou região. Foi 
uma noite de oração e de espiritualidade, que nos fez descobrir mais acerca da nossa fé. Quando 
o Papa João Paulo II chegou ao recinto, mesmo longe e apenas conseguindo ver pelos ecrãs, a 
partilha de fé e culturas uniu-se em silencio, para escutar e sentir aquele momento. 
  Durante este percurso em que o desafio era encontrar o nosso foco na fé, tivemos o privilégio 
de visitar santuários, catedrais e monumentos católicos tais como: Lurdes, Florença, Assis, 
Milão, Veneza entre outros, chegando a Roma e depois ao Vaticano, local esse que nos marcou 
muito pela positiva. 
   Tivemos diversas experiencias, destacando algumas, tais como: visitar o interior da Basílica 
de S. Pedro no Estado do Vaticano, onde o Papa João Paulo II passou tão perto do nosso grupo 
e  passar pela Porta Santa da basílica de São Pedro. Esta porta só é aberta a cada 25 anos, tendo 
sido aberta nesse ano pelo Papa João Paulo II, para a comemoração do jubileu, que acontece a 
cada 25 anos pois esses são os anos da Misericórdia. 
   Foi gratificante ver os símbolos referentes ao Jubileu que se comemorava dos 2000 anos do 
Nascimento de Jesus Cristo. 
Participar nesta jornada foi um marco muito importante na nossa fé. 
   Qualquer jovens devia de ter o privilegio de participar, permitindo adquirir uma nova ocasião 
de conhecimento reciproco.   Cada jornada tem um hino, hino esse que se interioriza com a pre-
sença de imagens/recordações de momentos inesquecíveis. Memorias visuais e auditivas com 
jovens de todo mundo a cantá-lo pelas ruas. 
   Ao escutarmos o hino que reside no nosso coração desde 2000, 
reaviva o amor a Jesus Cristo, pela mensagem tão bonita e inspi-
radora. 
   Esta experiência ajudou muito a que vivamos mais em comu-
nhão e fé desde esse momento. 
   Após estes 22 anos, estamos casados há 19 e temos o privilégio 
de ter três filhos, que marcam e demonstram a nossa união. 
   Esperamos que estas simples palavras vos inspirem, de modo a 
sentirem a jornada  em fé ecom  a  mesma  esperança  sentida  por 
 nós.                                                                   Sónia e Romeu 

Festa dos Padroeiros 
 

Aproxima-se a Festa dos Padroeiros, que este ano será nos dias 4 e 5 de Fevereiro. 
Como preparação para a Festa passarão pelas diversas zonas, voluntários para entregar 
uma mensagem do nosso pároco. Agradecemos generosamente a colaboração de todos. 

Refrães para a Solenidade da Epifania do Senhor - 5 de Janeiro 

Entrada Cristo nasceu, Cristo nasceu, vinde, adoremos. 

Salmo Virão adorar o Senhor todos os povos, todos os povos da terra. 

Apres.  dons Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o 
Senhor, adorar o Senhor. 

Comunhão Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito para que vivamos nele, para que 
vivamos nele. 

Pós-
Comunhão 

Toda a terra Vos adore, Senhor e entoe hinos ao Vosso nome ó Altíssimo. 
Toda a terra Vos adore, Senhor 

Final Alegrem-se os Céus e a Terra, cantemos com alegria, já nasceu o Deus Meni-
no, Filho da Virgem Maria 

Liturgia do próximo Domingo: II Domingo do Tempo Comum - Ano A , 15 de Janeiro  
 

* Is 49, 3.5-6          * Sl 39      * 1 Cor 1,1-3          * Jo 1, 29-34 
 

   A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e convida-nos a 
situá-la no contexto do projecto de Deus para os homens e para o mundo. 
Deus tem um projecto de vida plena para oferecer aos homens; e elege pes-
soas para serem testemunhas desse projecto na história e no tempo. 
   A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa – Servo de 
Jahwéh – a quem Deus elegeu desde o seio materno, para que fosse um sinal 
no mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa Nova do projecto liber-
tador de Deus. 
   A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” (Paulo) a recordar aos cristãos da cidade 
grega de Corinto que todos eles são “chamados à santidade” – isto é, são chamados por Deus 
a viver realmente comprometidos com os valores do Reino. 
   O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Ele é 
o Deus que veio ao nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai; e essa missão consis-
te em libertar os homens do “pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.  
                                                                                                                                                    In Dehonianos 

Festa da Palavra—4ª ano de catequese 
4 

No dia 14 de Janeiro há ensaio para os catequisandos do  4º ano,  às 10.00h, 
na Igreja, para preparação da Festa da Palavra. 
A Festa da Palavra está prevista para dia 22 de Janeiro, na missa das 11.30h.  

Festa de Santo Amaro - almoço e jantar Casa de Santo Amaro 
 
 

No domingo dia 15 de Janeiro, a Zona 2 celebra a Festa de Santo Amaro, com 
missa às 11.30h na Igreja do Bairro da Figueira, com almoço e jantar na Casa 
de Santo Amaro. A ementa do almoço é: sopa de legumes, caldeirada de bor-
rego, frango asado com acompanhamento e sobremesas. Ao jantar há as  
misturadas e papas com sardinhas.  


