JANEIRO 2018
Domingo - 7

INFORMAÇÕES
09.00h
10.15h
11.30h
15.00h
16.00h
18.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa de Festa na APZ, seguida de almoço
Epifania do
Missa na Igreja Paroquial
Senhor
Encontro Matrimonial - Festa de Natal/Reis em Alcobaça.
Ano B
Oração pelas vocações de consagração especial
Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 8
Festa do Baptismo do Senhor
3ª feira - 9
18.30h Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
19.00h Missa Ferial na Igreja Paroquial - Não há às 08.30h
21.15h Reunião de responsáveis de zona para preparação da Festa dos
Padroeiros
4ª feira - 10
20.00h Reunião do grupo da L.I.A.M.
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 11
10.00h Reunião de Vigararia
19.00h Missa na Igreja de Casal do Guerra
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 12
21.00h Reunião de preparação para o Crisma
Sábado - 13
10.00h Reunião de Acólitos
14.30h Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa
15.00h Atendimento no roupeiro paroquial das 15.00h ás 16.00h
15.00h Reunião de preparação para o Crisma
18.00h Missa na Igreja Paroquial
19.30h Missa na igreja de Freires
Domingo - 14 09.00h Missa na Igreja Paroquial
II Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese
Tempo Comum 12.30h Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 9 e 11
Ano B
16.00h Reunião da Família Andaluz na casa das Irmãs.
18.00h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h.
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando possível
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h

EM AGENDA:
De 19 a 21 de Janeiro: retiro das E.N.S. em Fátima
20 de Janeiro: Jovens - 2ª Conferência Vicarial em Alcobaça
20 de Janeiro : Zona 2—Festa de Santo Amaro com almoço e jantar no dia 21
26 de Janeiro:Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial de Benedita às 21.00h
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira,
Engenhoca.
Zona 5: Taveiro, Casal da Pequena
Zona 6: C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca
do Casal do Guerra
Zona 7: Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I

Zona 8: Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II,
Outeiro
Zona 9: Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda,
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica
Zona 10: Benedita Solão
Zona 11: Benedita, Goucharia e Por do Sol
Zona 12: Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda
das. Raparigas
Zona 13: Ribafria

Paróquia
da Benedita

Solenidade da Epifania do Senhor – Ano B

Nº 721
7 de Janeiro
de 2018

Epifania do Senhor
A festa da Epifania é das primeiras festas que
aparecem na liturgia Cristã, depois da Páscoa. Pouco depois juntou-se a festa da natividade. Uma e
outra, em oriente e ocidente, substituem algumas
festas pagãs: em ocidente, 25 de dezembro, ao Deus
Mitra e no oriente à noite do 5 de janeiro dedicado
ao nascimento de Deus Aion, que celebra ao mesmo
tempo os egípcios e os Árabes.
Também pelas mesmas datas os helenistas pagãos
celebravam as festas de Dionísios, quem miraculosamente fazia brotar uma cascata de agua pura que
depois se convertia em vinho.
Como reação, os cristãos do oriente converteram
esta festa em manifestação (Epifania) de Deus por
meio do nascimento de Cristo. Ao decorrer o tempo,
por influencia da igreja oriental, Epifania vem reunir diversas manifestações de Jesus: aos magos, no
seu batismo, nas bodas de Canaã.
Em relação aos magos, que é aquela que destacamos na liturgia de hoje, epifania é portanto o dia
por excelência da manifestação de Jesus, ou melhor, de Deus por meio de Jesus.
Se quisermos, podemos diferenciar entre o natal e a Epifania. O Natal fixa o seu olhar na
natureza humana assumida pelo filho de Deus, enquanto a Epifania fixa-se na divindade
que aparece e brilha nessa humanidade. Por isso a liturgia deste dia começa com as palavras: “Olhai que vem o Senhor dos senhores”.
Além disto, a Epifania tem o significado especial de manifestação de Deus por Cristo aos
gentios que chama a todos os homens à salvação e como consequência à visão de Deus.
Deste modo, encontramos um Cristo que é Luz para todos os povos e alimento para a nossa peregrinação. Este encontro implica aceitar com uma Fé pura e viver com amor sincero
o mistério que transcende a nossa experiência, pelo que pedimos ao Senhor que a sua Luz
nos ilumine sempre e nos guie.
Cristo não só se manifesta mas também se dá, nos sinais sacramentais que juntos
vamos celebrar, como se dará depois no testemunho do dia a dia de quem acredita Nele.
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II Domingo do Tempo Comum - 14 de Janeiro - Ano B

CPM - PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO

*1 Sam 3, 3b-10.19 *1 Cor 6,13c-15a.17-20 *Jo 1,35-42

Está previsto realizar-se um CPM na Benedita nos dias 13
a 15 de Abril de 2018.
Os noivos devem inscrever-se no Cartório ou por e-mail.
Também os namorados que já tenham o matrimónio no
horizonte podem participar no CPM.

Coro da Catequese
Todas as crianças e jovens
da catequese são convidadas a
participar no coro para animação das missas dedicadas à
catequese. Basta comparecer
no próximo ensaio dia 13 de Janeiro às 14.30h na Igreja Paroquial.
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo.

Ministros
Extraordinários da
Comunhão
No próximo dia 3 de março
haverá no Senhor Jesus do
Carvalhal, às 14.30h, renovação dos mandatos para os
Ministros Extraordinários
da Comunhão.

Escola de Leigos - “FAZER DA PALAVRA DE DEUS O LUGAR ONDE NASCE A FÉ”
A nossa Paró quia irá receber um Módulos da Escola de Leigos com o seguinte tema:
“Experiência Lectio Divina”.
Dia 28 de fevereiro e dia 7, 14 e 21 de março.
Este módulo será orientado pelos docentes Pe. Nuno Tavares e Dra. Cátia Tuna.
Entrada livre com o seguinte horário: das 21.00h às 22.30h
Contamos com a vossa presença.

APLICAÇÕES PARA REZAR
Click to Pray: O Secretariado Nacional do Apostolado da Oração criou uma aplicação que propõe oração três vezes ao dia através de telemóvel, tablet ou computador.
Passo a rezar: Disponibiliza diariamente, no próprio site e através
das suas aplicações móveis, ficheiros mp3 que podem ser descarregados e ouvidos a partir de qualquer dispositivo electrónico que
suporte esse formato. Estes ficheiros são meditações áudio a partir
dos textos da liturgia do dia.
www.ivangelho.com : o iVangelho é um projecto digital de evangelização cristã, em português e para todos. Consiste no lançamento semanal de um vídeo de aproximadamente
5min, com a leitura animada do Evangelho, uma reflexão breve feita por um padre e a proposta de um desafio concreto para colocar em prática.

A liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma
reflexão sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus e
para seguir Jesus.
A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de
Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o chamamento é
sempre uma iniciativa de Deus, o qual vem ao encontro do homem
e chama-o pelo nome. Ao homem é pedido que se coloque numa
atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os desafios de
Deus.
O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. Quem é
“discípulo” de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de João,
o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador,
que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de
testemunhar Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos.
Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente
com o chamamento que Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo deve
manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplicado ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notórias – isto significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida
do cristã
Dehonianos

Refrães para a Epifania do Senhor – 7 de Janeiro de 2018
Entrada Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o
Senhor, adorar o Senhor
Salmo Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
Apres. dons Cristo Nasceu! Cristo Nasceu! Vinde, adoremos!
Comunhão A vida que estava junto do Pai, manifestou-se na terra e nós vimos a sua
glória, a sua glória.
Pós- O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. Da Sua plenitude todos nós
Comunhão recebemos. Da Sua plenitude todos nós recebemos.
Final Ah! Vinde todos à porfia cantar um hino de louvor, hino de Paz e d’alegria,
qu’os Anjos cantam ao Senhor. Glória in exelsis Deo, Deo.

A Paróquia agradece aos utentes da Santa Casa da Misericórdia por mais um ano
de voluntariado na introdução desta folha dentro do jornal Voz da Verdade.

