
DEZEMBRO                          INFORMAÇÕES  

Domingo – 8     Solenidade da Imaculada Conceição  
 09.30h    Missa na Igreja Paroquial—Festa dos Bombeiros V. da Benedita 

 Domingo  11.00h    E.N.S.: Convívio nas Caldas da Rainha     
II  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

do Advento 12.30h    Baptismos    
Ano A 15.00h    Zona 2: venda de fritos e café d’avó  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 10 15.30h    Visita aos doentes da zona 12  
 15.30h     Visita aos doentes da zona 13  
 18.30h    Reunião de catequistas para preparação da Catequese 
 21.15h    Reunião de catequistas de adolescência 
4ª feira - 11 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 12     Aniversário natalício de Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar 
 10.00h    Reunião do Clero da Vigararia na Benedita    
 15.00h    Visita ao Lar da Aldeia 
 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 13     Aniversário Sacerdotal do Papa Francisco 
     Escuteiros—ACANatal de 13 a 15  de Dezembro 
 20.30h    Zona 9: Encontro de Oração e reflexão do Advento na Associação 

Norte da Vila 
Sábado - 14 15.00h    Zona 13 - montagem do Presépio na Capela 
 16.30h    Missa na Igreja  da Ribafria 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo – 15      Aniversário do Padre  José Ezequiel Inácio 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
  13.00h    Zona 2: Festa de Preparação para o Natal (Advento) com a parti-

cipação da Catequese – Almoço convívio   
Domingo  15.00h    Festa de Natal na Santa Casa da Misericórdia 

 15.00h    Missa de Natal no Lar da Aldeia 
 15.00h    Recolecção Vicarial de Catequistas, na Vestiaria até às 18h 

III  15.00h    Zona 4: terço com a catequese e preparação do Presépio na Capela  
do Advento 16.00h    Concerto da Universidade Sénior na Igreja Paroquial 

 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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 

Em Agenda: 
16 a 23 de Dezembro: Novena do Advento na Igreja Paroquial 
21 de Dezembro: Confissões do Advento para a Catequese, na Igreja Paroquial  
21 e 22 de Dezembro: Escuteiros: distribuição da Luz da Paz de Belém nas missa paroquiais 
22 de Dezembro: Zona 6 - lanche com os idosos no Clube às 15h 
4 de Janeiro: Festa dos Reis com jantar e espectáculo 
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1. O SINAL ADMIRÁVEL do Presépio, muito 
amado pelo povo cristão, não cessa de susci-
tar maravilha e enlevo. Representar o acon-
tecimento da natividade de Jesus equivale a 
anunciar, com simplicidade e alegria, o mis-
tério da encarnação do Filho de Deus. De 
facto, o Presépio é como um Evangelho vivo 
que transvaza das páginas da Sagrada Escri-
tura. Ao mesmo tempo que contemplamos a 
representação do Natal, somos convidados a 
colocar-nos espiritualmente a caminho, 
atraídos pela humildade d’Aquele que Se fez 
homem a fim de Se encontrar com todo o 
homem, e a descobrir que 
nos ama tanto, que Se 
uniu a nós para poder-
mos, também nós, unir-
nos a Ele. 
Com esta Carta, quero 
apoiar a tradição bonita 
das nossas famílias pre-
pararem o Presépio, nos 
dias que antecedem o Natal, e também o 
costume de o armarem nos lugares de traba-
lho, nas escolas, nos hospitais, nos estabele-
cimentos prisionais, nas praças… Trata-se 
verdadeiramente dum exercício de imagina-
ção criativa, que recorre aos mais variados 
materiais para produzir, em miniatura, 
obras-primas de beleza. Aprende-se em 
criança, quando o pai e a mãe, juntamente 
com os avós, transmitem este gracioso cos-
tume, que encerra uma rica espiritualidade 
popular. Almejo que esta prática nunca 
desapareça; mais, espero que a mesma, 

onde porventura tenha caído em desuso, se 
possa redescobrir e revitalizar. 

  2. A origem do Presépio fica-se a dever, 
antes de mais nada, a alguns pormenores do 
nascimento de Jesus em Belém, referidos no 
Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a 
dizer que, tendo-se completado os dias de 
Maria dar à luz, «teve o seu filho primogéni-
to, que envolveu em panos e recostou numa 
manjedoura, por não haver lugar para eles 
na hospedaria» . Jesus é colocado numa 
manjedoura, que, em latim, se diz praese-
pium, donde vem a nossa palavra presépio. 

Ao entrar neste mundo, o 
Filho de Deus encontra 
lugar onde os animais vão 
comer. A palha torna-se a 
primeira enxerga para 
Aquele que Se há de reve-
lar como «o pão vivo, o 
que desceu do céu» (Jo6, 
51). Uma simbologia, que 

já Santo Agos- tinho, a par doutros Pa-dres 
da Igreja, tinha entrevisto quando escreveu: 
«Deitado numa manjedoura, torna-Se nosso 
alimento». Na realidade, o Presépio inclui 
vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os 
aparecer familiares à nossa vida diária. 

Passemos agora à origem do Presépio, tal 
como nós o entendemos. A mente leva-nos a 
Gréccio, na Valada de Rieti; aqui se deteve 
São Francisco, provavelmente quando vinha 
de Roma onde recebera, do Papa Honório III, 
a aprovação da sua Regra em 29 de novem-
bro de 1223.                    (virar a página) 

CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM DO SANTO PADRE 
FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO 



Visita aos doentes 
 

Pedimos aos responsáveis 
de zona que indiquem no 
cartório quem vai acom-
panhar a visita. 
10 de Dezembro: Zona 12 às 15.30h  
10 de Dezembro: Zona 13 às 15.30h 
12 de Dezembro: Lar da Aldeia às 
15h   

(continuação) 
Aquelas grutas, depois da sua viagem à Ter-
ra Santa, faziam-lhe lembrar de modo parti-
cular a paisagem de Belém. E é possível que, 
em Roma, o «Poverello» de Assis tenha fica-
do encantado com os mosaicos, na Basílica 
de Santa Maria Maior, que representam a 
natividade de Jesus e se encontram perto do 
lugar onde, segundo uma antiga tradição, se 
conservam precisamente as tábuas da man-
jedoura. 
As Fontes Franciscanas narram, de forma de-
talhada, o que aconteceu em Gréccio. Quinze 
dias antes do Natal, Francisco chamou João, 
um homem daquela terra, para lhe pedir que 
o ajudasse a concretizar um desejo: «Quero 
representar o Menino nascido em Belém, pa-
ra de algum modo ver com os olhos do cor-
po os incómodos que Ele padeceu pela falta 
das coisas necessárias a um recém-nascido, 
tendo sido reclinado na palha duma manje-
doura, entre o boi e o burro». 
Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi pre-
parar, no lugar designado, tudo o que era 
necessário segundo o desejo do Santo. No 
dia 25 de dezembro, chegaram a Gréccio 
muitos frades, vindos de vários lados, e tam-
bém homens e mulheres das casas da 

região, trazendo flores e tochas para ilumi-
nar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, 
encontrou a manjedoura com palha, o boi e 
o burro. À vista da representação do Natal, 
as pessoas lá reunidas manifestaram uma 
alegria indescritível, como nunca tinham 
sentido antes. Depois o sacerdote celebrou 
solenemente a Eucaristia sobre a manjedou-
ra, mostrando também deste modo a ligação 
que existe entre a Encarnação do Filho de 
Deus e a Eucaristia. Em Gréccio, naquela 
ocasião, não havia figuras; o Presépio foi 
formado e vivido pelos que estavam presen-
tes.[Assim nasce a nossa tradição: todos à 
volta da gruta e repletos de alegria, sem 
qualquer distância entre o acontecimento 
que se realiza e as pessoas que participam 
no mistério. 

O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás 
de Celano, lembra que naquela noite, à sim-
ples e comovente representação se veio jun-
tar o dom duma visão maravilhosa: um dos 
presentes viu que jazia na manjedoura o 
próprio Menino Jesus. Daquele Presépio do 
Natal de 1223, «todos voltaram para suas 
casas cheios de inefável alegria» 

(Continua na próxima folha) 

NOVENA DE NATAL 
Tal com o ano passado, a nossa 
Paróquia vai fazer a Novena de 
Natal, a partir do dia 16 de Dezem-
bro( com a bênção dos presépios). 
Na próxima folha informaremos 
dos horários. 

Confissões da Catequese 
Para a Catequese há Celebração da Reconciliação, 
dia 21 de Dezembro (Sábado): 
 * Para o 4º, 5º e 6º anos será às 9.00h na Igreja 
Paroquial 
 * Para a catequese da adolescência, será na Capela 
de São Paulo às 10.00h. 

CATEQUISTAS 
 

   Recolecção do  
Advento para  

catequistas, dia 
 15 de Dezembro,  

na Vestiaria às 15.00h 

CONTRIBUTO PAROQUIAL 2019 
 

Podem levar os envelopes que se 
encontram à saída da Igreja e entregar 
no ofertório das missas (sempre em 
envelope), no cartório ou pessoalmen-
te ao Pe. Gianfranco.  

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo III do Advento, Ano A - 15 Dezembro  

 

            * Is 35, 1-6a.10           * Sl 145             * Tg 5, 7-10             * Mt 11, 2-11 
 

O Evangelho diz-nos que o Baptista, a certa altura, teve algumas dúvi-
das de que Jesus fosse o verdadeiro Messias. Enganou-se a respeito dos 
sinais que devia ter em consideração. Esperava um juiz severo para com 
os pecadores, e em vez disso deparou-se com alguém que procurava 
somente salvar e recuperar o que estava perdido. 

Que sinais poderemos oferecer aos homens de hoje para os convencer 
de que o Messias está entre nós? Serão suficientes as liturgias solenes, as 
procissões, as longas orações? Os discípulos de Cristo devem continuar a manifestar ao 
mundo os sinais produzidos pelo seu Mestre, isto é, as suas obras em benefício do homem. 
      Se quisermos manifestar estes sinais - assim nos ensinam a primeira e a segunda leitu-
ras - não nos podemos deixar vencer pelo desânimo, nem mesmo diante de situações que 
parecem desesperadoras… 

OFERTÓRIOS  
CONSIGNADOS 

 

Neste domingo dia 8, 
os ofertórios serão 

para o Fundo do Cle-
ro do Patriarcado 

Rapazes e Raparigas 
 

Nas férias de Natal há várias actividades 
vocacionais e de voluntariado: 

 

Para rapazes: 
* Estágios do 7º e 8º ano – de 21 a 23 de 
Dezembro  
* Campanários do 9º e 10º anos – de 28 
a 30 de Dezembro 
 

Luzeiros de Natal para Raparigas: 
Dois grupos: 7º-9º  e  10º-12º 
Datas : de 20 a 23 de Dezembro, na Casa 
do Oeste, em Ribamar da Lourinhã 
 

Inscrições e informações na  página do 
pré-seminário de Lisboa. 
———————————————— 
Também a Juventude Hospitaleira tem 
uma actividade “Natal Hospitaleiro”, na 
Casa de Saúde do Telhal, para jovens 
dos 13 aos 35  anos, entre os dias 18 e 
22 de Dezembro. Mais informações em 
www.juventudehospitaleira.org 

F. Armellini 

 

“A 2 metros do Francisco” 
 

A Equipa Vicarial da Juventude convida todos 
os jovens para a actividade "A 2 metros do 
Francisco" no dia 14 de Dezembro. Esta activi-
dade terá lugar pelas ruas de Alcobaça, começa-
rá pelas 14h30 e terminará pelas 23h30 com 
Noite de Oração. 
As inscrições para atividade serão feitas pelo 
seguinte link: https://
forms.gle/1LheEcCJaeph8u8c8 
 

Link do Facebook: https://www.facebook.com/
events/522078651981253/ 

PROTECÇÃO CIVIL: FRIO INTENSO  
 

O Serviço de Proteção Civil de Alcobaça comuni-
cou algumas medidas preventivas em caso de 
FRIO INTENSO, INCENDIOS EM HABITAÇÕES E 
ACIDENTES DE VIAÇÃO minimizar os efeitos 
destas situações.  
Estas informações estão afixadas à porta da Igreja 
e na internet, na página da Paróquia da Benedita. 


