
DEZEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo -  9 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 11.30h   Missa na Igreja Paroquial  

 II Domingo  13.00h    Zona 2: Festa de Preparação para o Natal com a Catequese e 
almoço convívio  

do 15.00h    Recolecção do Advento para catequistas em Évora de Alcobaça 
 15.30h    Encontro Matrimonial: tarde de comunidade em Meirinhas  

Advento 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
2ª feira - 10 21.00h    Reunião do grupo da L.I.A.M. 
3ª feira - 11 14.30h    Visita aos doentes da Zona 6  
4ª feira - 12 10.30h    Visita aos doentes da Zona  1 
  21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 13 10.30h    Visita aos doentes da Zona 10 / 11  
 14.30h    Visita aos doentes da Zona  9 
 19.00h    Missa na Igreja do Bairro da Figueira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 14 10.30h    Visita ao Lar D´Aldeia 
 14.30h    Confissões na Sta Casa da Misericórdia 
 20.30h    Zona 9: Encontro de Oração e reflexão do Advento 
 21.00h    Reunião da zona 1 na APZ  (para preparar o aniversário da APZ) 

Sábado - 15 09.00h    Confissões para a catequese do 4º ano ao 6º ano  
 10.30h    Confissões para a catequese do 7º ano ao 10º ano 

 14.30h    Ensaio para a Festa da Palavra na Igreja Paroquial  
   e ensaio do Grupo Coral da Catequese 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 19.30h    Missa na Igreja da Azambujeira   
Domingo - 16 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    

 11.30h   Missa na Igreja Paroquial  - Festa da Palavra do 4º ano 
 III Domingo  12.30h    Baptismo 

do 16.00h    Zona 4: 2º encontro de preparação para o Advento na Igreja 
Advento 15.00h    Missa no Lar D` Aldeia 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 19.00h    Concerto de Natal da Universidade Sénior 

* 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 
 

 10.00h    Zona 4: Preparação do presépio da capela com a catequese 

 15.00h    Festa de Natal da Stª Casa da Misericórdia 

 21.15h    Reunião de preparação para o Crisma 

 17.45h    Novena de Natal 

Recolecção dos Catequistas  

Neste domingo dia 9, os (as) catequistas têm uma tarde de reflexão com vista à melhor 
vivência do Advento e do Natal, na Paróquia de Évora de Alcobaça e começa às 15.00h. 

Paróquia 
da Benedita 

      II Domingo do Advento - Ano C 

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 

Todos os anos sentimos de perto a 
incapacidade de enfrentarmos a mentira 
da publicidade que nos vende o Natal 
como época da solidariedade, mascaran-
do o único interesse de vender bens ou 
serviços. Verdade seja dita, também já se 
tornam insuportáveis os discursos 
moralistas que nos dizem que o Natal 
não são as prendas, porém é inevitável 
não cairmos neste equívoco. Este impe-
rialismo consumista que nos engole sem 
capacidade de resistência deixa-nos 
mais ou menos sempre resignados. Uns 
ficarão empanturrados pelas coisas que 
recebem ou dão, e outros lamentarão do 
que não têm ou do que perderam. Assim 
vamos baloiçando pelo pêndulo do tem-
po, esperando dias melhores sem saber 
se isso vai acontecer. Mas na verdade, 
qual é o verdadeiro Espírito de Natal?  

 Olhando para as pessoas de hoje, que 
correm dum lado para o outro, e sentin-
do a própria insegurança do mundo, a 
fragilidade da nossa existência e a inca-
pacidade de controlar o futuro, concluí-
mos que os sentimentos da humanidade 
contemporânea ocidental não são muito 
diferentes de há dois mil anos atrás. 
Israel vivia os mesmos sentimentos, fru-
tos da sua história.       Mas todo este con-
texto caótico, onde o Homem precisa ser 
salvo, eis que acontece o inesperado: 

Deus entra na história, no tempo que 
passa por nós. Na fragilidade das nossas 
vidas, Deus quis revestir-se dela e recriá-
la com o seu infinito amor, ou seja, a 
Caridade. Bem sabemos que a obra não 
está acabada definitivamente, por isso 
não devemos perder a esperança. Esta 
esperança que só se cultiva em comuni-
dade animando-nos uns aos outros e 
escutando a Palavra que nos orienta 
pelos caminhos da fé. Foi assim também 
que a promessa foi feita a um povo no 
antigo testamento e acolhida por uma 
família, imagem do novo povo. Esse é o 
maior presente que Deus nos pode dar. 
Sermos filhos no seu Filho e irmãos no 
mesmo Espírito da Família de Nazaré.       

 Preparemo-nos, pois, com a novena 
de Natal que iniciaremos no próximo 
Domingo, dia 16, às 17.45h na Igreja 
Paroquial. Aprendamos com Maria a 
escutar a Palavra que se quer tornar car-
ne em nós e que no fecundo silêncio da 
sua espera, preparou o seu coração. Des-
te modo e neste Natal, receberemos o 
verdadeiro presente que nos preenche 
totalmente, fruto desta nova humanida-
de nascida com Jesus e que tanto nos 
ama. 

 Continuação de um bom Advento! 
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Reconciliação no Advento 
  

15 Dez: Celebração da Reconciliação para a 
Catequese, das 9 às 13h 

20 Dez: Celebração da Reconcilia-
ção para todos, às 21h  

Para os mais idosos ou  
doentes iremos marcar confissões 
nas igrejas das zonas. 

Visita aos Doentes 
 

Vamos continuar a visita aos 
doentes.  
Pede-se aos responsáveis de 
zona que indiquem no cartó-
rio quem vai acompanhar o Pároco ou             
o Pe José  na visita. 
 

Dia 11: Zona 6 - às 14.30 h 
Dia 12: Zona 1 - às 10.30 h 
Dia 13: Zona 10/11 - às 10.30 h 
Dia 13: Zona 9 - às 14.30 h 
Dia 14: Lar D`Aldeia - às 10.30h 
Dia 14: Stª Casa da Misericórdia às 14.30h 

RUSSIA : MOSCOVO E SAINT PETERSBURGO 
Peregrinação: de Senhora de Fátima à Senhora de Kazan  
22 a 28 de Agosto 2019 
 

A nossa Paróquia vai organizar uma viagem / peregri-
nação à  Rússia, juntamente com as Paróquias de Tur-
quel e Évora de Alcobaça. 
Para mais informações e inscrições podem contactar 
o cartório paroquial. 
As inscrições  são limitadas e são até 30 de Abril de 
2019. 

Novena de natal 
 

   A Paróquia convida a todos para par-
ticiparem na Novena de Natal que pre-
cederá os 9 dias da festa litúrgica. 
   Terá inicio no dia 16 de Dezembro às 
17.45h, seguida da missa das 18.00h.  
   Nos restantes dias, para além das  
missas habituais, haverá novena às     
19 h seguida de missa.  

Concerto de Natal 
 

No próximo Domingo, dia 16,  às 19.00h, a Uni-
versidade Sénior da Benedita fará um concerto de 
Natal na Igreja Paroquial. Será enquadrado neste 
espírito de Advento a fim de nos prepararmos 
para o Natal do Senhor.  

Peregrinação a pé a Santiago de 
Compostela 

 

A Paróquia da Bene-
dita e de Turquel 
estão a organizar 
uma peregrinação a 
pé a Santiago de 
Compostela de 18 a 
24 de Fevereiro de 2019.  
Quem estiver interessado deve inscrever
-se no Cartório Paroquial. Atenção que o 
número de inscrições é muito restrito.  

Refrães dos Cânticos do II Domingo do Advento - 2 de Dezembro 
Entrada Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, maranatha. 

Salmo O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 

Apres. Dons         Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. 

 Comunhão A Virgem conceberá e dará à luz um Filho. O Seu nome será Emanuel. 

Pós-Comunhão Silêncio 

Final O Senhor virá , O Senhor virá! 

Liturgia do próximo Domingo: III Domingo do Advento -  16 de Dezembro 
 

* Sof 3, 14-18a  * Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6      * Filip 4, 4-7      * Lc 3, 10-18  
 

   O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da pergunta: “e nós, que 
devemos fazer?” Preparar o “caminho” por onde o Senhor vem significa 
questionar os nossos limites, o nosso egoísmo e comodismo e operar 
uma verdadeira transformação da nossa vida no sentido de Deus. 
   O Evangelho sugere três aspectos onde essa transformação é necessá-
ria: é preciso sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar; é preciso 
quebrar os esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com 
justiça; é preciso renunciar à violência e à prepotência e respeitar abso-
lutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é 
“baptizado no Espírito”, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa dinâ-
mica. 
   A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fim desse “caminho de conversão”, 
espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, mas provoca a 
conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: Deus está no meio de nós, 
ama-nos e, apesar de tudo, insiste em fazer caminho connosco. 
   A segunda leitura insiste nas atitudes correctas que devem marcar a vida de todos os que 
querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração.                                                       in Dehonianos 

 

Grupo Coral da Catequese 
 

 Todas as 
crianças da 
catequ ese 
são convi-
dadas a 

participar no coro para animação 
das missas dedicadas à catequese. 
Para isso basta comparecer no pró-
ximo ensaio que se realizará dia 15 
de Dezembro pelas 14h30 na Igreja 
Paroquial.   
Seja a cantar ou a tocar és bem-
vindo. Aparece! 

Festa da Palavra - 4º ano 
de catequese 

 
 

   No próximo Domingo, dia 16, na 
missa das 11.30h, o 4º ano de 
catequese fará a Festa da Palavra 
com entrega das Bíblias.  
   Por isso, no Sábado dia 15, haverá um ensaio 
na Igreja Paroquial às 14.30h. Pede-se ao 4º ano 
para não faltarem  
    
   Para quem precisar, o cartório tem Bíblias dis-
poníveis para venda. 


