
JANEIRO 2023                                                 INFORMAÇÕES  

Domingo - 22     Solenidade de São Vicente—Padroeiro principal do Patriarcado 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

III Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial—Festa da Palavra    
do Tempo  12.30h    Baptismo 

Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 16.00h    Oração pelas Vocações orientada pelos Leitores 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

3ª feira - 24     3ª,  4ª e 5ª feira NÃO há confissões depois da missa 
S. Francisco de Sales     Formação permanente do Clero ( de 24 a 26) 
4ª feira - 25 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 26     Semana de Oração pelo Consagrado (até 2 de Fevereiro) 
S. Timóteo e S. Tito 19.00h    Missa na Igreja do Bairro da Figueira 
6ª feira - 27 21.00h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 28     C.N.E.: Conselho de Núcleo 
 16.30h    Missa na Igreja da Azambujeira 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo - 29 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial    

IV Domingo 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
do Tempo  15.30h    Renovação para Ministros Extraordinários da Comunhão, no 

Centro Comunitário 
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: 
 

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. 

 JMJ LISBOA 2023 
 
No dia 30 de Janeiro, às 18.30h , a Equipa JMJ estará no Centro Comuni-
tário, para entregar as T-shirts. Quem encomendou, deve vir nesse dia 
fazer o levantamento da sua T-shirt junto da sua catequista. Quem não 
encomendou, ainda o poderá fazer. 

Para assinalar a entrega, iremos participar na missa do tríduo de preparação para a Festa 
dos Padroeiros, às 19.30h na Igreja Paroquial. 
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 ENTREGA TOTAL 
 

 Neste III Domingo do Tempo Comum, que 
no Patriarcado coincide com a Solenidade de 
S. Vicente, padroeiro principal do Patriarca-
do, aparecem-nos tanto as figuras como as 
atitudes dos Apóstolos, que escutam e 
seguem Jesus. Sem reservas, sem “mas” 
algum e sem “ses” à mistura, o que apenas 
fazem é levantar-se, deixar tudo o que fazem 
e segui-lo. Nas leituras deste 
domingo, somos confrontados 
com as perseguições que sofrerão 
(e sofreram) em nome de Cristo. 
 As nossas atitudes perante o 
mundo, vivendo nele, definem-se 
muitas vezes nas nossas relações, 
nos nossos gostos e até no que 
fazemos no nosso quotidiano. E é 
nestas atitudes que podemos 
mostrar Jesus aos que nos 
rodeiam, levando as suas pala-
vras e dando a possibilidade 
àqueles que não o conhecem de 
se encontrarem com o Deus que é Amor. 
 Mas não podemos nem conseguimos entre-
gar e dar aos outros aquilo que nunca che-
gámos a receber: tudo começa com o aco-
lhermos Jesus nas nossas próprias vidas. 
Porque foi assim que tudo começou tam-
bém para nós: um dia Jesus chamou-nos e 
fez-nos o mesmo convite de o seguir. E este 
convite não foi só nessa tal altura: ainda 

hoje se cumpre, e ainda hoje recebemos 
esse convite, mantendo-o bem vivo e pre-
sente em nós. Embora comece pela chama-
da ao seguimento, o convite não acaba aí: 
quando chegam as tribulações, os proble-
mas e as perseguições que muitas vezes não 
esperamos, esta chamada leva-nos a relem-
brar a perseverança que devemos manter, 
persistindo e nunca esquecendo a promessa 
de Amor que Ele nos fez. 

 Este par que está presente nes-
ta chamada e que define a nossa 
vida na nossa particular missão 
a que somos chamados pode 
ver-se cumprido na sua totali-
dade quando olhamos para os 
santos que a Igreja nos mostra 
como exemplo. Este domingo é 
a celebração de S. Vicente: diá-
cono da Igreja de Saragoça, per-
seguido e preso pelo Imperador 
Romano, foi condenado a uma 
tortura imensa por não querer 
renegar a fé, sendo coroado 

com a coroa do martírio no ano de 304, em 
Valência.  
 E é a isto que somos chamados e que S. 
Vicente nos mostra: o seguimento incondi-
cional de Jesus mudará a nossa vida, muitas 
vezes de uma forma radical e significativa. 
Mas no fim, não haverá arrependimento 
algum: estaremos com Deus. O que mais 
poderíamos pedir. 



Programa da  
Festa dos Padroeiros 

 

Missa do Tríduo de Preparação: com o 
Cónego José Miguel Barata Pereira 
 

30 de Janeiro (segunda-feira) 19.30h 
31 de Janeiro (terça-feira) 19.30h 
1 de Fevereiro (quarta-Feira) 19.30h 
 

Sábado* 04 de FevereiroSábado* 04 de Fevereiro  
15.30h – Concentração dos Padroeiros e das Fogaças 
16.00h – Missa dos Padroeiros e das Zonas 
17.30h – Rancho Folclórico da Benedita 
19.30h – Jantar   
22.00h – David Germano 
  

Domingo* 05 de FevereiroDomingo* 05 de Fevereiro  
11.00h – Missa solene, procissão 
(acompanhada pela Banda Filármónica da Vestiaria) 
             – Bênção e consagração dos Bebés  
12.30h – Almoço  
16.00h – Actuação da Escola de Música da ADESO 
17.00h— Cavaquinhos da Uni. Senior da Benedita 
18.30h—Actuação de “Dia de Folga” 
19.30h – Jantar  
 

Como preparação para a festa passarão pelas diversas 
zonas, voluntários para entregar uma mensagem do 
nosso pároco. Agradecemos generosamente a colabora-
ção de todos. 

Missa ferial  
 

Durante o Tríduo de preparação 
para a festa, suprime-se a missa 
das 8.30h. Toda a comunidade 
está convidada a participar na pre-
paração, às 19.30h.. 

Procissão dos  
Padroeiros 

  

A Procissão é uma manifestação 
pública de fé nas ruas da nossa 
Vila, em que nós cristãos, levamos 
as imagens dos nossos Padroeiros 
que são  para nós modelos de fé. 
 

A Procissão,  irá seguir o mesmo 
percurso do ano passado: 
  *Rua Joaquim Augusto Carvalho 
  *Rua Rei da Memória 
  *Rua dos Bombeiros Voluntários 
  *Rua José Ribeiro Almeida 
  *Rua Pe João Coelho Guerra 
  *Avenida Pe. Inácio Antunes 
  *Avenida da Igreja 
 

É tradição nessas ruas as famílias 
católicas colocarem colchas nas 
varandas para receber a Procis-
são. Não precisam ser colchas 
especiais, podem ser de qualquer 

 
 

DE 3 A 5 DE MARÇO, NO CENTRO 
COMUNITÁRIO DA BENEDITA 

 

 
Inscrições no cartório paroquial 

Refrães do III Domingo do Tempo Comum - 22 de Janeiro 

Entrada Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o Reino preparado para vós 
desde o principio do mundo. Aleluia. 

Salmo Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação.  

Apres.  
dons 

A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a 
tua salvação. 

Comunhão Beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus 

Pós-
Comunhão 

Se alguém quiser seguir-Me, se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e 
siga-Me, tome a sua cruz e siga-Me. 

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

Liturgia do próximo Domingo: IV Domingo do T. Comum - 29 de Janeiro 
 

* Sof 2, 3; 3, 12-13     * Sl 145      * 1 Cor 1, 26-31       * Mt 5, 1-12a 
 

   As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão sobre o “Reino” e 
a sua lógica. Mostram que o projecto de Deus – o projecto do “Reino” – 
roda em sentido contrário à lógica do mundo… Nos esquemas de Deus – 
ao contrário dos esquemas do mundo – são os pobres, os humildes, os que 
aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses que 
são verdadeiramente felizes. O “Reino” é para eles. 
   Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a auto-suficiência dos ricos 
e dos poderosos e convida o Povo de Deus a converter-se à pobreza. Os “pobres” são 
aqueles que se entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com 
amor as suas propostas e que são justos e solidários com os irmãos. 
   Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a 
sua segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho 
e de auto-suficiência; e convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira 
sabedoria que conduz à salvação e à vida plena. 
   O Evangelho apresenta a magna carta do “Reino”. Proclama “bem-aventurados” os 
pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, 
porque já vivem na lógica do “Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sincerida-
de de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições: essas são as atitu-
des que correspondem ao compromisso pelo “Reino”.                                                           In Dehonianos                                              

CATECUMENOS 
 

Pede-se às catequistas que 
entreguem no cartório, o 
nome das crianças que 
andam pela primeira vez 
na catequese e que não 
têm o Baptismo ou ainda 
não fizeram nenhum rito. 

Escola de Leigos 
 

Estão abertas inscrições para o 2ª semes-
tre da Escola de Leigos. Para a nossa 
Paróquia está programado o curso 
“Fratelli tutti e Laudato Si”, com o Profes-
sor Eugénio da Fonseca.  O curso é por teleconferência, ini-
cia a 13 de Fevereiro, às 21.00h. Podem inscrever-se no car-
tório ou na página idfc.patriarcado-lisboa.pt 


