DEZEMBRO

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES

Domingo - 23 09.00h Missa na Igreja Paroquial
IV Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
do Advento 18.00h Novena de Natal na Igreja Paroquial seguida de Missa animada
pelo Agrupamento dos Escuteiros
2ª feira - 24
00.00h Vigília de Natal
3ª feira - 25 09.30h Missa na Igreja Paroquial
Natal Do
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese
Senhor
15.30h Missa na Misericórdia
18.00h Missa na Igreja Paroquial
4ª feira - 26
08.30h Missa na Igreja Paroquial
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
5ª feira - 27
Horário do Cartório: 09.00h às 11.00h e das 17.00h às 18.30h
08.30h Missa na Igreja Paroquial
Esta semana não há oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 28
Horário do Cartório: 09.00h às 11.00h e das 17.00h às 18.30h
Encontro Europeu Taizé em Madrid (28/12 a 02/01/2019)
08.30h Missa na Igreja Paroquial
Sábado - 29
15.00h Bodas de Ouro de Teresa e Manuel na Azambujeira
18.00h Missa na Igreja Paroquial
19.30h Zona 8: Missa de Festa da Sagrada Família
21.30h Concerto de Natal
Domingo - 30 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Festa da
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Sagrada
15.00h Zona 12: Oração pelas famílias
Família
18.00h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 31
22.30h Missa de Vigília de Passagem de ano seguida de confraternização
no Centro Comunitário
3ª feira - 01 09.30h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
18.00h Missa na Igreja Paroquial
21.15h Oração pela Paz
* 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

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.

A Paróquia da Benedita deseja a todos um

Bom Natal !

IV Domingo do Advento - Ano C

Nº 765
23 de Dezembro
de 2018

Oração de Consoada na Noite de Natal
[Todos em volta da mesa. O Pai ou a Mãe
conduzem a oração. Um filho tem a Bíblia
aberta em Lc 2,15-20. Outro tem o MENINO
JESUS na mão (pode ser o mais novo). No
presépio ou no centro da mesa está preparado um lugar para que no final da oração
se coloque o MENINO JESUS sobre ela.]
CÂNTICO DE NATAL
Noite feliz, Noite feliz,
O Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho nasceu em Belém.
Eis na lapa Jesus nosso bem.
Dorme em paz. O Jesus.
Dorme em paz. O Jesus.
Noite de paz, noite de amor.
Tudo dorme em redor.
Entre os astros que aspergem a luz
Indicando o Menino Jesus.
Brilha a estrela da paz.
Brilha a estrela da paz.
[PAI/MÃE/OUTRO, BENZENDO-SE] Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
[TODOS] Amém.
[PAI/MÃE/OUTRO] A graça e a paz de
Jesus, nascido hoje para nós, estejam
connosco!
[TODOS] Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo.
[PAI/MÃE/OUTRO] Hoje é um dia de alegria! Celebramos o nascimento de Jesus,
o nosso salvador. Vamos recordar como
tudo aconteceu.
[Propomos que a proclamação deste texto
se faça pela Bíblia - Lc 2, 1 – 20. Este texto
bíblico pode também ser encenado]
Do Evangelho segundo São Lucas.
Por aqueles dias, saiu um édito da parte
de César Augusto para ser recenseada
toda a terra. Este recenseamento foi o
primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria.
Todos iam recensear-se, cada qual à sua
própria cidade. Também José, deixando a
cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à

Judeia, à cidade de David, chamada
Belém, por ser da casa e linhagem de
David, a fim de se recensear com Maria,
sua esposa, que se encontrava grávida.
E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e
teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na
hospedaria.
Na mesma região encontravam-se uns
pastores que pernoitavam nos campos,
guardando os seus rebanhos durante a
noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes,
e a glória do Senhor refulgiu em volta
deles; e tiveram muito medo. O anjo disse
-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma
grande alegria, que o será para todo o
povo: Hoje, na cidade de David, nasceuvos um Salvador, que é o Messias Senhor.
Isto vos servirá de sinal: encontrareis um
menino envolto em panos e deitado
numa manjedoura.»
De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus
e dizendo: «Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens do seu agrado.»
Quando os anjos se afastaram deles em
direção ao Céu, os pastores disseram uns
aos outros: «Vamos a Belém ver o que
aconteceu e que o Senhor nos deu a
conhecer.»
Foram apressadamente e encontraram
Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de terem visto, começaram
a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiravam do que lhes diziam os
pastores.
Quanto a Maria, conservava todas estas
coisas, ponderando-as no seu coração. E
os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto
e ouvido, conforme lhes fora anunciado.
Palavra da Salvação.
[TODOS] Glória a Vós Senhor
[Pequena pausa em silêncio/ Partilha/ orações espontâneas]
(continua na página seguinte)

(continuação)
BÊNÇÃO DA MESA DE CONSOADA
[PAI/MÃE/OUTRO ou TODOS]
SENHOR, a confiança em Ti
faz-nos estar aqui reunidos em Teu
nome.
Abençoa-nos com a Tua paz!
Agradecidos por todos os alimentos que
nos concedes, nós Te pedimos:
abençoa a nossa família e a mesa cheia
dos frutos da tua bondade.
SENHOR, recordamos todos os que não
têm que comer e passam frio,
os que não têm família ou estão desempregados:
que a nossa confiança em Ti seja traduzida em gestos fraternos e solidários
para que todos eles recuperem a confiança e a esperança no futuro.
SENHOR, que a celebração do Natal fortaleça a confiança do coração
para nele brotar a fé em Jesus,
Ele que é Deus convosco, na unidade do
ESPÍRITO SANTO.

[TODOS] Amén.
[PAI/MÃE/OUTRO, BENZENDO-SE] Bendigamos ao Senhor!
[TODOS] Graças a Deus!
Oração para a refeição do dia de Natal
Deus de infinita bondade, que através do
vosso Filho unigénito, nascido da Virgem
Santa Maria, manifestastes o vosso amor
para connosco, abençoai-nos (+) e a nossa
refeição que vamos tomar, e tornai os nossos corações sempre solícitos para com os
nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor.
T. Amém!
A Todos os Paroquianos desejamos um
Santo e Feliz Natal do Senhor e que a
luz de Belém brilhe nas nossas vidas
para caminharmos sempre à Luz do
Amor de Deus. Enviamos a nossa bênção para todos e em particular os doentes, idosos e desanimado. Abraço em
Cristo.
Pe. José Samir e Pe. Gianfranco Bianco

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 / peregrinação à Rússia, juntamente com as Paróquias de Turquel 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.

Liturgia do próximo Domingo: Domingo da Sagrada Família: 30 de Dezembro
 Sir 3,3-7.14-17 * Sl 127 * Col 3,12-21 * Lc 2,41-52

A primeira leitura apela para o dever de ajudar os pais. O
direito de construir a própria vida não dispensa do dever de socorrer o pai e a mãe. Esta norma poderia ser entendida como uma
aplicação concreta da única lei do amor-serviço realçada pela
segunda leitura. As primeiras pessoas que somos chamados a
amar não são as afastadas, mas as que Deus colocou mais perto de
nós: os pais e os familiares.
A segunda leitura revela-nos um segredo importante para fazer
com que a paz e a concórdia reinem nas nossas famílias: o amor.
Se cada membro da família sentir que está ao serviço dos outros, todas as dificuldades se
podem superar.
O Evangelho ilumina um problema que surge frequentemente nas nossas famílias: os
filhos serão chamados a defender só os interesses dos próprios pais ou devem abrir o
coração e prestar serviços a todos? Com o seu exemplo, Jesus ensina-nos que, para seguir
a vontade do Pai, o homem deve ter força para se afastar até da própria família. Esta
opção pelo dom total e incondicional a todos é feita por Jesus a partir do momento em
que, ainda rapaz, começa a tomar as suas primeiras decisões; e atingirá a plenitude sobre
a cruz.

Refrães dos Cânticos do IV Domingo do Advento - 23 de Dezembro
Entrada Abra-se a terra e germine em fecunda virgindade o Salvador prometido
para toda a Humanidade.
Salmo Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
Pares. Dons Descei, Senhor Jesus, dos altos céus! Vinde trazer ao mundo a paz de
Deus.
Comunhão A virgem conceberá e dará à luz um filho o seu nome será Emanuel.
Pós-Comunhão Filha de Sião canta com júbilo porque o Senhor vem a ti, Salvador e Rei.
Final Maria, fonte da esperança, neste tempo do Advento, vossa mão nos leve
a Cristo, ao seu santo nascimento.

Sala de Chá – Janeiro 2019
Em Janeiro 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:
6 Dezembro Zona 6
1ª Comunidade Neo-Catecumenal
13 Dezembro Zona 7
Escuteiros
20 Dezembro Zona 8
Luís Lopes, Helena Milhanas, Olinda e Celeste Grosa.
27 Dezembro Zona 9
António da Luz, São, Maria Amália e Isabel Guerra.

