
JANEIRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 13 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    
 10.30h    Zona 1:  Missa de Festa de aniversário da APZ   

        (ATENÇÃO: o almoço foi cancelado) 
Baptismo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - participação da catequese 

Do 15.00h    Encontro de Preparação para o Baptismo de adultos no Centro 
Comunitário 

Senhor 18.00h    Missa na Igreja Paroquial   
4ª feira - 16 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 17 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
Santo  Antão 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 

6ª feira - 18 10.00h    Reunião do Clero da Vigararia no Valado 
 21.30h    Conferência sobre o tema do Namoro, na Ala Sul do Mosteiro de 

Alcobaça promovida pela Pastoral Juvenil da Vigararia.  
Sábado - 19 15.00h    Baptismo 
 16.30h    Missa na Igreja  da Azambujeira 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 21.00h    Encontro Matrimonial: Noite de Oração em Ataíja de Cima.  
 21.00h    Escuteiros: Conselho de Núcleo 
Domingo - 20 09.00h    Missa na Igreja Paroquial    

 11.30h    Zona 2:  Missa de Festa de Santo Amaro, com almoço e jantar 
II Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial   
do Tempo 12.30h    Baptismo 

Comum  15.00h    Encontro de Preparação para o Baptismo de adultos no Centro 
Comunitário 

 16.00h    Encontro Matrimonial: Missa 90/90 nos Claretianos em Fátima  
 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:  
22 de Janeiro: Jornada Mundial da Juventude no Panamá até dia 27. 
24 de Janeiro: Reunião do Grupo da LIAM às 21.00h com o Pe Nuno e aberta a todas as 
pessoas 
27 de Janeiro: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 

 21.15h    Reunião com os inscritos na Peregrinação a Santiago de Compos-
tela 

MISSA DE SÁBADO - 
NOVO HORÁRIO 

O Conselho Pastoral Paroquial 
decidiu alterar o horário da mis-
sa de sábado nas Igrejas para as 
16.30h no tempo de inverno. 

Peregrinos da Terra Santa 
Para quem foi à Peregrinação a Israel o ano passado, 
estão disponíveis no Cartório Paroquial as fotos.  
Basta trazerem uma pene com 14GB (Gigabytes) 
para se fazer a cópia. Quem tiver fotos e que possa 
partilhar, façam o favor de nos facultar. 

Paróquia 
da Benedita 

Solenidade do Baptismo do Senhor - 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 

   Depois da Epifania, a liturgia apresenta-
nos o Batismo de Jesus. Nesta festa do 
Batismo do Senhor, o Evangelho de São 
Lucas começa a descrever a preparação do 
ministério de Jesus. No Batismo, as águas 
do Jordão são santifi-
cadas, isto é, as águas 
são purificadas por 
Jesus.  Na narração do 
Evangelho, Jesus é 
Batizado no fim, 
depois de todo o povo 
ter sido batizado. Ao 
mergulhar nas águas 
do pecado da humani-
dade, Jesus purifica 
essas águas, para que 
nelas possam todos 
ser batizados. Por isso, 
somos batizados, mas 
não nas mesmas 
águas. As águas nas 
quais fomos batizados, 
não são as águas do 
pecado da humanida-
de, mas as águas que 
Ele, com o seu Batis-
mo, santificou. Por 
outro lado, no Batismo, há um mistério 
mais profundo em que Ele é apresentado 
como Filho de Deus e sobre Ele repousa o 
poder do Espírito Santo. Jesus é o Filho e dá 
aos que n’Ele acreditam a possibilidade de 

serem filhos de Deus. Todos nós por meio 
do batismo, participamos do Reino de 
Deus, pois Ele é o nosso Pai. Jesus abriu-
nos o caminho para estarmos na presença 
do Pai. Jesus diz-nos: “Eu sou a luz do mun-

do quem me segue não 
andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida” (Jo 
8, 12). Se recebemos o 
Espírito Santo no 
batismo, então nós os 
cristãos podemos par-
ticipar no ministério 
de Jesus, porque o 
batismo envia-nos a 
anunciar o Reino de 
Deus, a dar vista aos 
cegos, a dar liberdade 
aos cativos, a alegrar 
aos que estão tristes. 
De facto, se vivemos 
como filhos de Deus, é 
porque o próprio Espí-
rito Santo, que ilumina 
os nossos caminhos, 
nos empurra a ir ter 
com os outros mas 
sobretudo a mostrar o 

amor que Deus tem pelos seus filhos para 
que não vivam mergulhados nas trevas do 
pecado “porque Iahweh será tua luz para 
sempre” (Is 60,19).  
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“Tu és o meu Filho. Eu, hoje, te gerei!” (Lc 3,22) 



RUSSIA : MOSCOVO E SAINT PETERSBURGO 
Peregrinação: de Senhora de Fátima à Senhora de Kazan—22 a 28 de Agos-
to 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. 

PANADICTA 2019 
 
As Jornadas Mundiais da Juventude 
de 2019 serão no Panamá.  
Por ser longe e por se realizarem em 
tempo de aulas, não poderemos 
estar presente fisicamente.  
Porém queremos convidar todos os 
jovens da Paróquia a participar, 
assistindo à Vigília do Papa Francis-
co no Sábado dia 26 e na missa no dia 27. Deste modo convidamos para nos jun-
tarmos no Centro Comunitário com o  seguinte programa: 
 
SÁBADO, 26 de Janeiro 
 
 23.00h – Concentração no Salão Paroquial  
 23.30h – Transmissão da Vigília com os jovens no Campo São João Paulo II 
                                    – Descanso (para quem quiser pode-se dormir no Centro Comunitário                  
                                     com  saco-cama que cada um deve providenciar para si mesmo) 
 
DOMINGO, 27 de Janeiro 
 
 09.30h – Acordar 
               – Pequeno-Almoço (quem quiser receber, deve assinalar no acto da                
                                  inscrição mediante o pagamento de 1€) 
 12.00h – Almoço partilhado 
 13.00h – Transmissão da Missa do Papa Francisco com distribuição da    
                                         comunhão. 
 
 Quem estiver interessado em participar deve-se inscrever no Cartório Paroquial 
o mais depressa possível a fim de prepararmos a logística. 

Refrães dos Cânticos para o Baptismo do Senhor – 13 de Janeiro 
Entrada Águas das fontes, dos rios e dos mares, louvai o Senhor; louvai, bendi-

zei o Senhor: louvai o Senhor. 

Salmo O Senhor abençoará o seu povo; o Senhor abençoará o seu povo na paz. 

Pares. Dons         Este é Aquele de Quem João dizia: eu vi e atesto que Ele é o Filho de 
Deus. 

 Comunhão Ouviu-se uma voz vinda do Céu: Este é o Meu Filho muito amado: Escu-
tai-o 

Pós-Comunhão Pai, Filho, Espírito Santo: ó Santíssima Trindade! Ó amor que nos sacia 
com a fome da verdade! 

Final A salvação do Senhor brilhou em toda a terra. Aleluia! 

Liturgia do próximo Domingo:  II Domingo do T. Comum - Ano C - 20 de Janeiro 
 

* Is 62, 1-5             * Sal 95         * 1 Cor 12, 4-11          * Jo 2, 1-11  
 

A primeira leitura e o Evangelho servem-se da imagem do matri-
mónio para descrever as relações entre Deus e o seu povo.  

O profeta Isaías promete que Jerusalém, destruída e abandona-
da, se tornará de novo a esposa amada do seu Deus.  

No contexto dum casamento, Jesus faz o seu primeiro «sinal» 
com o qual indica ter vindo celebrar a nova aliança. Distribuindo o 
seu vinho, que alegra o coração do homem, Ele transformou a reli-
gião estéril dos judeus.  
         A segunda leitura trata dum tema muito actual para as nossas comunidades: fala dos 
«carismas». Estes são dados por Deus a cada um de nós para melhor poder servir os 
irmãos. Quandos os «carismas» são utilizados assim, na comunidade reina o amor, a ale-
gria e a paz. Estes são os sinais de que nela está presente o «vinho» 

“O Namoro” 
 
Na Sexta-feira, dia 18, às 
21.30h na Ala Sul do Mos-
teiro de Alcobaça haverá 
uma conferên-
cia promovida pela Pasto-
ral Juvenil da Vigararia. O 
tema é "O Namoro".  
É aberto a todos especial-
mente 
aos 
Jovens.  

 

Festa dos Padroeiros 
 

Aproxima-se a Festa dos 
Padroeiros que este ano será 
nos dias  2 e 3 de Fevereiro. 
Como preparação para a festa 
dos padroeiros passarão 
pelas diversas zonas, voluntá-
rios para entregar uma sau-
dação do nosso pároco. Agra-
decemos generosamente a 
colaboração de todos. 

FESTA DE S. AMARO 
NO BAIRRO DA 

FIGUEIRA 
 
No próximo Domingo, 
dia 20 haverá festa no 
Bairro da Figueira em 
honra de Santo Amaro, 
com missa às 11.30h e 
bênção de início da obra 
de recuperação da Cape-
la.  
Haverá almoço e jantar. 

F. Armellini 


