
JANEIRO / FEVEREIRO   2023                            INFORMAÇÕES  

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 Cen-

tro Comunitário 
Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 30 18.30h    Encontro para os adolescentes e jovens para entrega das T-Shirts JMJ  

 19.30h    Missa do Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros 

4ª feira - 1 19.30h    Missa do Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros 
5ª feira - 2 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
Apresentação do 
Senhor 

21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismáti-
co, aberta a toda a comunidade 

6ª feira - 3 20.30h   Preparativos para a Festa dos Padroeiros ( pede-se 2 voluntários 
por zona )  

Sábado - 4 15.30h    Concentração dos Padroeiros e das fogaças 

Padroeiros 19.30h    Jantar (Zonas 1, 5 e 13 ) 

 22.00h    Baile animado com David Germano  

Domingo - 5     Não há missa das 9.00h    

do Tempo  17.00h    Grupo de Cavaquinhos da Univer. Senior da Benedita 
Comum 18.30h    Animação com “Dia de Folga” 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial   
 19.30h    Jantar ( zonas 7, 8 e 10)    

* 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 

 19.30h    Missa do Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros 
3ª feira - 31 18.30h    Reunião de catequistas de adolescência 

 21.00h    Reunião de catequistas Say Yes 

 16.00h    Missa dos Padroeiros e das Zonas 

Festa dos  17.30h    Rancho Folclórico da Benedita 

 11.00h    MISSA DA FESTA    
  

    

   Procissão e bênção dos bebés e consagração das mães 
 12.30h    Almoço ( Zonas  2, 6, 9, 11, 12 ) 

V Domingo 16.00h    Actuação da Escola de Música da Adeso 

 JMJ LISBOA 2023 
No dia 30 de Janeiro, às 18.30h , a Equipa JMJ estará no Centro Comunitá-
rio, para entregar as T-shirts aos jovens e adolescentes que encomenda-
ram junto das catequistas. Quem não encomendou, ainda o poderá fazer.  
Para assinalar a entrega, iremos participar na missa do tríduo de prepara-
ção para a Festa dos Padroeiros, às 19.30h na Igreja Paroquial. 

A Rádio Benedita FM vai fazer 
a transmissão em direto 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 916 
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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 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE  LISBOA 2023   
 
 

Experiência em Madrid 2011 
 

   “Enraizados e edificados n’Ele... firmes na fé” (Cl 2, 7) foi o tema das Jornadas Mundiais 
da Juventude 2011 em Madrid. Mas é “Firmes na Fé, na Esperança e no Amor”, hino da 
participação portuguesa, que imediatamente vem à memória e que foi diariamente canta-
do pelo nosso grupo pelas quentes ruas madrilenas.  
   Com os meus 20 anos, durante umas férias de verão da Faculdade, participei nessa que 
até hoje foi a minha única experiência JMJ. Sabia mais ou menos para o que ia, mas não 
tinha a menor noção da dimensão daquilo que iria encontrar. No kit de peregrino, dentro 
de uma mochila havia algumas bandeiras portuguesas, duas t’shirts, um Youcat e uma cruz 
pendurada num fio laranja, cor dominante destas jornadas. Já habituada a experiências 
missionárias do meu saudoso grupo Jovens Sem Fronteiras Benedita, achava que aquela 
mochila me ia acompanhar em atividades de grupo e pouco mais. Estava bem enganada. 
Sem me dar bem conta, tinha aterrado numa verdadeira aldeia global cheia de festa e gen-
te para conhecer. As bandeiras de Portugal, por exemplo, serviram de moeda de troca por 
outras bandeiras das multidões e multidões de juventude que por ali encontrávamos. O 
clima de festa era contagioso. Facilmente metíamos conversa com outros grupos e trocá-
vamos experiências. Recordo-me de ver uma bandeira do Botswana e de conseguir arran-
jar um pin da Coreia do Sul. Tudo era fascinante.  
   Durante a semana JMJ, os primeiros dias foram de descoberta. Depois a rotina do nosso 
grupo Vigararia Alcobaça-Nazaré foi-se organizando. Pela manhã 
fazíamos diariamente uma viagem de metro que nos transportava 
até ao centro da cidade de Madrid onde tudo acontecia. As nossas 
manhãs eram na Paróquia da Visitación para escutar algumas 
catequeses em espanhol. A facilidade na língua ajudava muito. Há 
tarde participávamos espontaneamente em outras atividades 
pontuais, e à noite recolhíamos ao nosso pavilhão lotado pelos 
muitos grupos da diocese de Lisboa para o merecido descanso. 
Ainda houve espaço para visitar outras atrações da cidade como o 
Parque Retiro e o museu Rainha Sofia. 
   Dentro do programa oficial das jornadas, acolhemos o Papa Ben-
to VXI na receção às jornadas. Assistimos à Via Sacra na rua, com a 
contribuição de várias culturas entre elas um canto em árabe. E, 
finalmente, no Sábado apanhámos novamente o metro, desta vez 
para outra direção, a arena 4 Vientos onde iriamos pernoitar até 



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 
semestre da Escola de Leigos. Para a nos-
sa 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 

Museu de arte sacra da Paróquia 
 

Como é habitual, no Domingo dia 5 de Fevereiro, o museu estará aberto antes da Missa da 
Festa (das 10 h às 10 h50). 
É bom conhecermos o património da nossa terra, adquirido pelos nossos antepassados e 
expressão da sua fé. 

domingo e participar na vigília de oração pela noite fora com o Papa. Este é o ponto alto de 
uma Jornada Mundial da Juventude. Estavam reunidos os perto de 2 milhões de jovens 
naquele espaço a céu aberto. Quando chegámos à tarde para encontrar o nosso lugar, o 
calor era aterrador. O Papa chegou ao anoitecer e começámos a vigília. Sem ninguém espe-
rar, o tempo mudou bruscamente e uma tempestade com direito a trovões, chuva e vento 
fortes instalou-se. Foi incrível presenciar como uma multidão de jovens reagiu entusias-
madamente aquele fenómeno da mãe natureza. A tempestade acalmou, o Papa regressou 
ao altar e seguiu-se um momento de silêncio. Dois milhões de pessoas, em profunda união 
e com o coração sintonizado na mesma Luz. Foi para mim o momento mais marcante de 
toda a experiência. Único e transformador.  
   Hoje com 31 anos, casada e mãe olho para estes dias com um misto de saudade e encan-
to. Foi sem dúvida um ponto alto na minha vida na Fé que aconselho a todos os mais 
jovens viver agora em Lisboa já este Agosto.                                                Juliana Gerardo 

                  
                                                                                                                             

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE : 1986 - 2023   
 Recolha de Testemunhos 

 

Convidamos os jovens (alguns já adultos) que participaram em algu-
ma Jornada Mundial da Juventude, a partilharem a sua vivência e a 

testemunharem aos jovens de hoje, o que são as JMJ!!! 
Pedimos que enviem para o email da secretaria um texto, contando um pouco da vossa 
experiência, para ser publicado numa Folha da Partilha e/ou partilhado na catequese.  
Para ajudar a construir o testemunho, podem responder a estas quetões: em que jornada 
participaram; o que mais gostaram;  o que mais vos impressionou ;  que lembrança/ acon-
tecimento vos marcou;  se ajudou a crescer na Fé; que impacto teve a Jornada na vossa 
vida?  
 

Como alguns destes jovens naturalmente já não estão na nossa Paróquia, pedimos aos 
familiares e amigos que partilhem esta informação.  
 

Contactos do cartório: 262929113,  email: secretaria.p.benedita@gmail.com 

Refrães do IV Domingo do Tempo Comum - 29 de Janeiro 

Entrada Procurai, pobres o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres o Senhor. 

Salmo Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. 

Apres.  dons Bem aventurados os que fazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus 

Comunhão Lembrai-Vos de nós, Senhor, no Vosso Reino.  

Pós-
Comunhão 

O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou! O amor 
de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem! 

Final Louvado sejais Senhor, pelos povos de toda a terra. 

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 diver-
sas zonas, voluntários para entregar uma mensagem 
do nosso pároco. Agradecemos generosamente a 
colaboração 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 
preparação, 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 Procissão. 
Não precisam ser colchas especiais, 
podem ser de qualquer cor. 

Bênção dos Bebés 
 

De forma tradicional, 
no final da procissão 
dos padroeiros, fare-
mos a bênção dos 
bebés presentes. 
Pedimos, portanto, que 
tragam os vossos bebés para partici-
parem na festa. 


