
NOVEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo -  25      Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 
 09.00h     Missa na Igreja Paroquial 

XXXIV Domingo  10.00h    Catequese do 10º ano 
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 16.00h    Ordenação Episcopal no Mosteiro dos Jerónimos 

Tempo Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 20.30h    Zona 8 -  Oração pelos falecidos do lugar às 20.30 na Capela  

 21.15h     Reunião do Secretariado da catequese com todos os respon-
sáveis dos anos de catequese.  

4ª feira - 28 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
 21.15h    Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos  
5ª feira - 29 19.00h    Missa na Igreja dos Freires 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 30 20.30h    Assembleia Geral da Sta Casa da Misericórdia de Benedita no 

na sala de Conferências da Instituição 
 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado social– Cáritas Paroquial 

Sábado - 1     Peditório Nacional para o Banco Alimentar 
 09.00h    Encontro de Introdução à Missão de Catequista, na Paróquia de 

Salir de Matos 
 10.00h    Reunião de Acólitos  

 16.30h    Catequese do 10º ano  
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 19.30h    Missa na Igreja do Bairro da Figueira 
Domingo -  2     Peditório Nacional para o Banco Alimentar 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
XXXV Domingo  10.00h   Catequese do 10º ano 

 11.30h   Missa na Igreja Paroquial  
 12.30h    Baptismo 
 12.30h    Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 1 e 6 
 16.00h    Ordenações Presbiterais 

Tempo Comum 16.00h    Zona 4: 1º encontro de preparação para o Advento: Oração de 
Vésperas com Oficio de leituras, na Capela  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa  ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19.00h 
* 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:  
3 Dezembro : 3º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário às 21.30h  
4 Dezembro: reunião para a Equipa de CPM (Curso de Preparação para o matrimónio, às 
21.15h no Centro Comunitário.  

 21.15h    Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese    

3ª feira - 27 21.00h    Sessão de esclarecimento sobre doenças masculinas na Casa da 
Vila da Junta de Freguesia:  saúde mental no masculino 

Paróquia 
da Benedita 

       XXXIV Domingo do Tempo Comum - Ano B 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA 

Tel. do Cartório: 262929113        Tel. Resid. Paroquial: 262929113     
 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

 

Na festa de Cristo Rei, Jesus apresenta-
se como soberano das verdades revela-
das na história de salvação. Esta expres-
são do triunfo final do Reino de Deus, 
por meio de Cristo, foi inaugurada na 
presença de Jesus no meio de nós. Esta 
presença é uma verdade revelada aos 
homens de parte de Deus que tem como 
objetivo salvar a humanidade e a criação 
inteira. Deste modo, 
Cristo apresenta a 
humanidade e a 
criação ao Pai para 
que sejam reinte-
gradas numa unida-
de definitiva como o 
foi «no principio». 
Ora, nós fomos 
apresentados ao Pai 
numa natureza cris-
tificada. No meio do 
mundo no qual esta-
mos, qual é a nossa dificuldade em escu-
tar Aquele que nos salva? O reconheci-
mento de Deus, que nos chama, é um ato 
de fé que deve ter em conta a simplici-
dade para O acolher, numa atitude de 
obediência. Cada um de nós, criado por 
amor, tem a faculdade de escutar esta 
verdade. A dificuldade consiste em escu-
tá-l’O no meio de outras vozes, preferin-
do muitas vezes trocar a verdade de  

 
Deus pela mentira e assim acabamos 
por servir às criaturas em vez do Cria-
dor. Quando servimos a mentira, vive-
mos na escuridão onde não existe 
alguém que nos governe para edificar. 
De facto, é nas trevas que reina a menti-
ra. Ela nos envolve a fim de vivermos 
para nós próprios e nunca estarmos ao 

serviço da verda-
de e dos nossos 
semelhantes. Nes-
te dia, dedicado a 
Cristo Rei, sirva-
mos ao Senhor na 
santidade e na 
justiça e revistamo
-nos do «homem 
novo». Uma vez 
que reconhecemos 
os nossos pecados, 
convertamo-nos 
ao Senhor dos 

Senhores e formaremos uma realeza de 
sacerdotes, unidos sempre a Cristo. 
Assim trabalharemos mais na família, no 
emprego, no estudo, etc., acabando por 
nos edificar mutuamente, construindo 
assim, um Reino segundo a vontade de 
Deus e não segundo o pensamento do 
mundo.  

           PJS 

Nº 761 
25 de Novembro 

de 2018 

 

«TODO AQUELE QUE É DA VERDADE ESCUTA A MINHA VOZ» 



Sala de Chá – Dezembro 
 

 Em Setembro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou 
pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntários ou 
grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala: 
 

                                             Fornecimento:                                  Equipas de serviço:  
  2 Dezembro       Zona 2          Rosa Ribeiro, Trindade L  e Helena M 
  9 Dezembro       Zona 3         Jovens 
 16 Dezembro      Zona4          Renovamento Carismático  
 30 Dezembro      Zona 5         LIAM 

Grupo Coral 
da  

Catequese 
Todas as crianças e 
jovens da cateque-
se são convidadas a 
participar no coro 
para animação das 
missas dedicadas à 
catequese. Basta 
comparecer nos 
ensaios quinze-
nais .   
Próximo  ensaio :    
1 de Dezembro às 
14h30 na Igreja 
Paroquial.  

Banco Alimentar contra a fome 
A próxima Campanha do Banco Alimentar será a 1 e 2 de Dezembro,  como 
é habitual, nas várias superfícies comerciais da freguesia. 
A Paróquia vai colaborar como nos anos anteriores, pelo que pedimos aos 
voluntários que se inscrevam no Cartório.  Podem-se inscrever em grupo, 
individualmente, em família, em grupo de catequese. Dar-mos o nosso tempo para que o 
peditório aconteça também é uma forma de ajudar. AINDA HÁ MUITOS HORÁRIOS VAGOS 

Inscrições para 
o sacramento do 

Crisma 
 

Estão abertas as inscri-
ções para os encontros 
de preparação para o 
Sacramento do Cris-
ma.  
Podem inscrever-se no 
cartório. Pedimos que 
tragam uma fotografia 
tipo passe atualizada e 
a cédula da vida cristã 
(assim que possível).  
A primeira reunião 
será no 30 de Novem-
bro às 21.15h. 

Preparar o Natal 
Já está à venda no cartório o “Livro Rezar no 
Advento” para preparar de forma mais intensa 
e profunda o Natal. 
 

Também temos outras sugestões de livros 
para crianças, jovens e adultos, sobre a 
“Palavra”, “Evangelhos” que podem ser boas 
sugestões para presentes de Natal que ajudam 
a recordar o seu verdadeiro sentido. 

BAPTISMO DE ADULTOS 
 

No dia 13 de Janeiro de 2019, 
vai haver início a preparação 
para os Sacramentos da Ini-
ciação Cristã (baptismo, cris-
ma e eucaristia) para jovens a 
partir dos 16 anos e adultos. 
Quem estiver interessado 
deve-se inscrever no Cartório 
Paroquial. Pede-se a todas as 
que divulguem e se souber de 
alguém que não tenha o    
baptismo convide-o para 
poder receber.  

Almoço no Centro 
Comunitário — 2 de  
Dezembro 

 

No próximo 
domingo dia 2 
retomaremos 
os almoços no 
Centro Comu-
nitário e será organizado 
pelas zonas 1 e 6  
A ementa será Sopa de fei-
jão ,  fritada com arroz e 
salada, filetes de pescada 
com arroz e salada e sobre-
mesas 

Refrães dos Cânticos do XXXIV Domingo do T. Comum - 25 de Novembro 
Entrada Povo de Reis, assembleia santa, povo sacerdotal! Povo de Deus, bendiz o 

teu Senhor! 

Salmo O Senhor é rei num trono de luz. O Senhor é rei. 

Apres. Dons         Hossana, Hossana 

 Comunhão O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória. É digno de 
receber a honra e a glória. 

Pós-
Comunhão 

Saboreai como é bom o Pão que vem de Deus Pai! No coração de Seu Filho, 
Seu amor saboreai! No coração de Seu Filho, Seu amor saboreai! 

Final Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera! 

FORMAÇÃO LITURGICA  
 

Continua no dia 3 de Dezembro os Encontros de Formação Litúrgica da Vigararia 
Alcobaça-Nazaré. Todos podem participar, especialmente os que fazem parte de 
algum grupo de liturgia. Será às 21.30h no Centro Comunitário da Benedita. Os res-
tantes encontros serão dia  7 de Janeiro, 11 de Fevereiro e termina a 26 de Maio com 
a Jornada Diocesana da Liturgia. 

Saúde Masculina 
 

A Unidade de Saúde 
Familiar da Benedita 
vai realizar a última 
sessão dedicada à saú-
de masculina no dia 27 de Novem-
bro, com o tema saúde mental no 
masculino (depressão e suicídio).  O 
local é na Casa da Vila, na Junta de 
Freguesia da Benedita, às 21.00h. 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo I do Advento - 2 Dezembro 
  

     * Jer 33, 14, 16 * Sl 24        * 1 Tes 3, 12 - 4, 2        * Lc 21, 25-28. 34-36  
  

«Advento» significa «vinda», e as três leituras deste primeiro domin-
go falam-nos da «vinda». 

Na primeira, Deus promete enviar um «rebento» da família de David. 
Ele estabelecerá no mundo a paz e a justiça. 

No Evangelho, é Jesus, o filho de David anunciado pelos profetas, que 
fala do mundo novo, nascido das ruínas do mundo do mal. Ele indica também a maneira 
de viver na expectativa de que o mundo novo se manifeste em plenitude. 

A segunda leitura, que também convida a viver na espera da «vinda» de Cristo, diz 
que o Senhor poderá ser acolhido só por aqueles que nutrirem sentimentos de amor para 
com os irmãos da sua comunidade.  

 

Novos Catequistas 
Os novos catequistas são 
convidados a participar 
num Encontro de Introdu-
ção à Missão de Catequista 
que tem lugar na Paróquia 
de Salir de Matos, no dia 1 
de Dezembro das 9h às 13h 
e das 14h às  16 h.  As ins-
crições são feitas na página 
da www.catequese.net 

F. Armellini 

 

Assembleia Geral da 
Santa Casa da Mise-
ricórdia de Benedi-
ta no dia 
30/11/2018,  na 
sala de Conferên-
cias da     
Institui-
ção, com 
inicio ás 
20.30h 


