DEZEMBRO
Domingo – 22
Domingo
IV
do Advento
2ª feira - 23
3ª feira - 24

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
15.00h
18.00h
19.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 6: lanche com os idosos no Clube
Novena de Natal seguida de Eucaristia
Novena de Natal seguida de Eucaristia
Não há missa às 8.30h
O cartório está encerrado
10.00h Reunião de Acólitos
00.00h Vigília de Natal
4ª feira - 25
09.30h Missa na Igreja Paroquial
Natal do
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese
15.30h Missa na Misericórdia
Senhor
18.00h Missa na Igreja Paroquial
5ª feira - 26
Não há missa às 8.30h
O cartório só abre às 15.00h
6ª feira - 27
08.30h Missa Ferial na Igreja Paroquial
21.15h Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos
Sábado - 28
10.00h Reunião de preparação para a Vigília de Passagem do ano( para
quem puder ajudar)
12.00h Bodas de Prata na Igreja Paroquial
16.30h Missa na Igreja dos Candeeiros- Festa da Sagrada Família
18.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo – 29 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Festa da
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Sagrada Família 18.00h Missa na Igreja Paroquial

Cartório Paroquial– HORARIO: nas próximas semanas o cartório está encerrado

dias 23, 24, 30 e 31. Estará aberto dia 26 a partir das 15h, dia 27 no horário normal e dia
28 das 10h às 11h.
Em Agenda:
31 de Dezembro: Vigília de passagem de ano às 22.30h
1 de Janeiro: Oração pela Paz às 21.15h
4 de Janeiro: Festa dos Reis com jantar e espectáculo às 18.00h
26 de Janeiro: Festa da Palavra do 4º ano às 11.30h

A Paróquia da Benedita deseja a todos um

Santo Natal !
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Paróquia
da Benedita
IV Domingo do Advento - Ano A
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CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM DO SANTO PADRE
FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO
(continuação)
5. Uma grande emoção se deveria apoderar
de nós, ao colocarmos no Presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores! Pois
assim lembramos, como preanunciaram os
profetas, que toda a criação participa na festa
da vinda do Messias. Os anjos e a estrela-cometa são o sinal de que também nós somos
chamados a pôr-nos a caminho para ir até à
gruta adorar o Senhor. «Vamos a Belém ver o
que aconteceu e que o Senhor nos deu a conconhecer»: assim falam os pastores, depois do
anúncio que os anjos lhes fizeram. É um ensinamento muito belo, que nos é dado na simplicidade da descrição. Ao contrário de tanta
gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os
pastores tornam-se as primeiras testemunhas
do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os
mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o
acontecimento da Encarnação.
A Deus, que vem ao nosso
encontro no Menino Jesus, os
pastores respondem, pondo-se a caminho
rumo a Ele, para um encontro de amor e de
grata admiração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus,
que dá vida à nossa religião e constitui a sua
beleza singular, que transparece de modo
particular no Presépio.
6. Nos nossos Presépios, costumamos colocar
muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar,
as de mendigos e pessoas que não conhecem
outra abundância a não ser a do coração. Também estas figuras estão próximas do Menino
Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa
expulsá-las ou afastá-las dum berço de tal modo improvisado que os pobres, ao seu redor,
não destoam absolutamente. Antes, os pobres

são os privilegiados deste mistério e, muitas
vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós.
No Presépio, os pobres e os simples lembram
-nos que Deus Se faz homem para aqueles
que mais sentem a necessidade do seu amor e
pedem a sua proximidade. Jesus, «manso e
humilde de coração», nasceu pobre, levou
uma vida simples, para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Do Presépio surge,
clara, a mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efémeras de felicidade. Como pano de
fundo, aparece o palácio de Herodes, fechado,
surdo ao jubiloso anúncio. Nascendo no Presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade
aos deserdados, aos marginalizados: a revolução do amor, a
revolução da ternura. Do Presépio, com meiga força, Jesus
proclama o apelo à partilha
com os últimos como estrada
para um mundo mais humano
e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. Muitas vezes, as crianças (mas os
adultos também!) gostam de acrescentar, no
Presépio, outras figuras que parecem não ter
qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo esta imaginação pretende
expressar que, neste mundo novo inaugurado
por Jesus, há espaço para tudo o que é humano e para toda a criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com
a bilha de água ao ombro às crianças que
brincam…tudo isso representa a santidade do
dia a dia, a alegria de realizar de modo
extraordinário as coisas de todos os dias,
quando Jesus partilha connosco a sua vida
divina.
(continua na próxima folha)

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, outro tem o MENINO JESUS na mão.
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 se proclame pela Bíblia Lc 2, 1 – 20. Este texto bíblico pode também
ser encenado]
Palavra da Salvação.
[TODOS] Glória a Vós Senhor
[Pequena pausa em silêncio/ Partilha/
orações espontâneas]
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.

Liturgia dos próximos Domingos:

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR - Missa do dia de Natal - Ano A * Is 52,7-10 * Sl 97 * Hebr 1,1-6 * Jo 1,1-18
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano A—28 Dezembro
* Sir 3, 3-7, 14-17a
* Sl 127
* Col 3, 12-21
* Mt 2, 13-15.19-23

Novena de
Natal
A Novena de Natal
continua. No dia 23
será às 19.00h e no
dia 24 será antes
da Vigilia de Natal
às 00.00h

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.
Todos: Amém!

Inscrições para o
sacramento do Crisma
Já abriram as inscrições para os
encontros de preparação para o
Sacramento do Crisma de jovens
e adultos.
Pedimos para a inscrição uma
fotografia tipo passe atualizada.
A primeira reunião é dia 10 de
Janeiro de 2020 às 21.00h.

Eucaristia de Acção de Graças pelo novo Ano—
31 de Dezembro
Celebraremos no dia 31 de Dezembro uma Eucaristia de Acção de Graça
pelo beneficio do ano 2019 e em preparação do ano 2020.
A eucaristia iniciará às 22.30h do dia 31 e ao terminar haverá um pequeno convívio de comemoração da passagem de ano, para quem quiser participar. Cada um traz algo para pôr em comum. A Eucaristia e a festa decorrerão no Centro
Comunitário.

Festa de Natal - Reis da Catequese
A Festa de Natal—Reis da catequese será no sábado dia 4 de Janeiro,
com inicio na Eucaristia das 18.00h. E festa continua no Centro Comunitário com jantar (sopa, bifanas e cachorros) e espectáculo com a participação de toda a catequese.
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 desanimados.
Abraço em Cristo.
Pe. José Samir e Pe. Gianfranco Bianco

Oração pela Paz
No dia 1 de Janeiro às 21.15h vai-se
realizar uma Oração pela Paz na
nossa igreja, organizada pelos jovens.
Convidamos todos a
participar.

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

